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Com a série de publicações "Perfis Parlamentares" tenciona a
Câmara dos Deputados reavivar, no cenário brasileiro, com fundamento
na ação parlamentar de alguns de seus mais ilustres membros, o que
tem sido, ao longo de mais de 150 anos, a contribuição do Poder
Legislativo, acentuadamente a desta Casa do Congresso Nacional,
na vida po//tica, social e econômica do Pals.
Reunindo discursos selecionados de figuras que nesta Casa
se tenham destacado por serviços prestados ao Pa/s e ao Poder Legislativo, por sua participação e influência no esclarecimento e solução
de problemas nacionais, ou ainda por outros aspectos que hajam
distinguido esses representantes do povo brasileiro como personalidades
excepcionais de nossa História e de nossa cultura, os "Perfis Parlamentares" irão por certo fazer com que as novas gerações se apercebam
melhor do papel que, como instituição, cabe ao Legislativo desempenhar.
O ponto de referência será principalmente o da personalidade
parlamentar, ou seja, o do legislador. Ao lado da dimensão pessoal,
a dimensão histórica, nesta necessariamente refletida aquela, como
é o caso de vultos da estatura de um José de Alencar, de um Bernardo
Pereira de Vasconcelos; ou de um Silveira Martins, ao lado de um
Marquês do Paraná, de um Zacarias de Góes, de um Otávio Mangabeira;
ou, ainda, de um Conselheiro Saraiva, de um Santiago Dantas, de
um Francisco Campos, para citar apenas alguns destaques. Em dado
momento de nossa História esses e outros patr(cios foram o Poder
Legislativo, representaram-no tão condignamente quanto é poss/ve/
fazê-/o.

Esse repensar da inteligência e da cultura brasileiras do ponto
de vista do Legislativo sem dúvida haverá de interessar a pesquisadores,
a estudiosos de nossas instituições, aos meios universitários. Ao lado
do valor intr/nseco dos discursos selecionados, a informação para
muitos porventura inédita. Como é o caso de José de Alencar, o
po//tico, aspirante a uma cadeira de Senador do Império e a que não

chegou por dificuldades de relacionamento com O. Pedro 11; a persistência de Bernardo Pereira de Vasconcelos, em luta com uma saúde
precária, mas assim mesmo - ou por isso mesmo - sacárstíco, terrt'vel
em suas intervenções parlamentares; a constituição do chamado
"Jardim de Infância" em torno de João Pinheiro, e do qual fez parte
Carlos Peixoto, outro deputado que integrará esta série de Perfis.
A seleção dos discursos e os estudos introdutórios que acompanham cada volume foram confiados a parlamentares, a escritores,
a cientistas políticos e a professores universitários. Essas introduções
pretendem estabelecer uma ponte entre as figuras dos parlamentares
cujos textos foram escolhidos e. as novas gerações interessadas em
conhecer o Poder Legislativo.
Assim - é o que esperamos -,a Camara dos Deputados estará
cumprindo relevante função cultural, ao mesmo tempo em que divulga
a contribuição que, como instituição, tem dado para o estudo e a
solução de problemas de interesse para a Nação inteira, no passado
como em nossos dias.

MARCO MACIEL
Presidente da Câmara dos Deputados

INTRODUÇAO
JOÃO NEVES DA FONTOURA: O TRIBUNO PARLAMENTAR
GAÚCHO DOS ANOS 30
Hé/gio Trindade

( *)

( *)
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o que se deve ver, e acentuar, na vida de um
João Neves da Fontoura, é o seu espírito de luta, a
rebeldia inata, um inconformismo quase surpreendente,
surgindo, como surgiu, nos arraiais da mais estrita
ortodoxia política, como a que se implantou no Rio
Grande, com Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros."
Barbosa Lima Sobrinho
(Jornal do Brasil - 07-04-63)

O testemunho em epígrafe, extra/do de um artigo de Barbosa Lima, escrito
por ocasião da morte do grande Parlamentar gaúcho, define, ·lapidarmente, sem os
riscos do bairrismo regionalista, o perfil do tribuno e pol!tico rio-grandense. Esta a
imagem que se foi formando, na medida em que lia, sistematicamente, a substanciosa coletânea de discursos de João Neves nos Anais parlamentares, desde os tempos
de Deputado da austera Assembléia de Representantes da República positivista
(1921 a 1928), até os calorosos debates na Câmara Federal (7929 a 1930), em
pleno processo de gestação da Revolução de 30, onde se tornara um dos mais ardorosos pregadores políticos da Aliança Liberal. Mais tarde, o vigoroso tribuno, mudando de campo, irá, corajosamente, aderir à Revolução Constitucionalista de 32,
contra o aliado do passado - Getúlio Vargas -, transfigurando-se em incendiários
discursos contra o Governo Provisório. Finalmente, sua agitada carreira parlament3r
irá encerrar-se, após o seu retorno do exílio na Argentina, quando se torna, a partir
de 35, a "voz das oposições brasileiras" na Câmara Federal, que somente irá silenciar com o advento do Estado Novo em 1937.
Se, de um lado, o autor da ep!grafe destaca os traços basilares da suq personalidade de homem pol!tico, marcado pelo "espírito de luta" e pela "rebeldia inata': tão típicos do estilo destemido dos grandes políticos do Rio Grande, de outro
acentua o paradoxo de que este "inconformismo quase surpreendente" surgiu na
"mais estrita ortodoxia polftica" do Partido Republicano Rio-Grandense, cuja chefia unipessoal e disciplina hierárquica forjaram a formação política do tribuno gaúcho.
Parece indiscutível, portanto, que o fenômeno político que foi João Neves, tanto a
nível regional quanto nacional, só se compreenda à luz da tradição de luta polftica
gerada pela história pol/tica do Rio Grande do Sul, sempre familiar ao debate e à
negociação, à disciplina partidária e à rebeldia política.

1- UM REPUBLICANO TIPICO DA SEGUNDA GERAÇÃO

A carreira política de João Neves enquadra-se, em linhas gerais, no estilo
caractedstico de uma nova geração de polfticos rio-grandenses, em sua maioria jovens bacharéis ou militares de ascendência republicana. Como observa Joseph Lave,
"a subida de Vargas ao Poder Executivo do Estado simbolizava a ascensão de uma
segunda geração de políticos rio-grandenses ao poder, em sua maioria filhos de re-
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publicanos históricos. O novo grupo se distinguiria na história nacional,· quatro se
tornaram Ministros, um se tornou Interventor e Governador, e Vargas foi alternadamente Ditador e Presidente do Brasil, num total de quase 19 anos." (1)
A caracter!stica comum da chamada "geração de 1907", que ingressou na
pol!tica através do Bloco Acadêmico Castilhista, organizado por iniciativa de um
grupo de estudantes (dentre os quais João Neves), seria de que seis dos seus membros "eram filhos ou parentes próximos de Coronéis, e cinco provinham de fam!lias de estancieiros". (2) Além disto, "todos os sete podiam afirmar; em fins dos
anos 20, que possufam uma experiência pol!tica extensa e variada '~ (3) Normalmente, a carreira pol!tica da segunda geração de republicanos(*) compreendia uma
sucessão de experiências que começava, no n(vellocal, com a função de Intendente
Municipal, ascendendo à Assembléia de Representantes ou a uma Secretaria de Estado ao n(vel estadual, para, finalmente, atingir a deputação federal ou, excepcionalmente, algum Ministério.
Nesta ótica, pode-se considerar João Neves um dos mais t/picos representantes desta geração. Sua base pai !tica era o Municlpio de Cachoeira do Sul, onde seu
pai, o Cel. lsidoro Neves da Fontoura, fora chefe pol(tico local desde a queda da
Monarquia. Este, republicano convicto, tornara-se ao final do Império um ardente
propagandista de seu credo pol(tico. Em 1901, fundara o Partido Republicano em
Cachoeira, fazendo seu Clube Republicano o terceiro mais importante do Estado.
Durante mais de uma década Conselheiro Municipal, elegera-se Intendente em 1908,
realizando, segundo depoimentos da época, uma administração eficiente. Reeleito
em 1912, o Cel. lsidoro, por razões pessoais, não aceitou ser empossado, assim
como, em 1919, recusaria uma cadeira na Assembléia de Representantes.
Embora João Neves tivesse ascendência ilustre, já que sua avó paterna era
irmã do Barão do Triunfo, seu pai iniciara suas atividades, modestamente, no comércio, onde trabalhou como empregado durante nove anos. Somente entre 1877 e
1901 tornar-se-ia um próspero homem de negócios, também no ramo do comércio.
Posteriormente, em 1912, começou a transferir suas atividades para a lavoura (plantação de arroz em terras arrendadas), e, desde esta época, abandonando as responsabilidades pol(ticas, dedica-se basicamente à pecuária e à agricultura, transformando-se num dos grandes proprietários do Munidpio.
Nascido em Cachoeira do Sul (RS), em 1887 (**),João Neves da Fontoura
fez seus estudos primários em escola particular, constando, segundo depoimento de
familiares, que "aprendeu a ler e a escrever por si mesmo, através do Jornal A
Federação, antigo órgão do PRR ... (5)
(*)

"Os outros membros do grupo referido por Lave eram J. Antonio Flores da Cunha, Oswaldo Aranha, Lindolfo Collor, João Neves da Fontoura, (Joaquim) Mauricio Cardoso e Firmino Paim F." (4).

( **) Cachoeira do Sul é o Município onde também iniciara sua carreira o Presidente do Estado,

durante 25 anos, Borges de Medeiros, e que a ela permanecera sempre ligado, através de
sua propriedade rural.
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Desde os 11 anos de idade foi aluno interno do Colégio Nossa Senhora da
Conceição dos Jesultas em São Leopoldo, tradicional estabelecimento de ensino
que formou grande parte das elites gaúchas, recebendo uma "formação profundamente católica." (6)
Tendo escolhido, como a maioria dos jovens que ambicionavam a vida polltica, a carreira de Bacharel em Ciências Jur/dicas, ingressou na Faculdade de Direito
de Porto Alegre, onde seria contemporâneo de Getúlio Vargas. Consta em suas memórias que, "ao começar a freqüência na Faculdade de Direito, havia mais de um
ano que o Sr. Borges de Medeiros sucedera a Júlio de Castilhos na direção suprema do
Partido Republicano." (7) Como era tradição, iniciada com as Faculdades de Direito de Recife e São Paulo, além dos estudos jurldicos que lhe abriam as portas para
diferentes atividades no campo público e privado, este tipo de estabelecimento de
ensino superior era, antes de tudo, um ambiente de fermentação de idéias e de
aprendizado para futuros l/deres pollticos regionais e nacionais. Desde cedo, já em
1907, engaja-se na atividade polltica, através da organização de um movimento de
estudantes de apoio a Borges de Medeiros, que será conhecido como "Bloco Acadêmico", "canalizando para o Partido a cooperação, o ardor, a audácia da mocidade
das escolas superiores". (8)
Este grupo, que lançou um manifesto de apoio a Borges, foi organizado por
iniciativa de Jacinto Godoy, Mau r/cio Cardoso e João Neves (*),reunindo alunos da
Faculdade de Direito, Escola de Guerra, Escola de Engenharia e Faculdade de Medicina. Além da Comissão Central, formada por representantes das diferentes escolas
superiores, coube a Presidência de Honra a Paim Filho e a Secretaria-Geral a João
Neves. Mais tarde, com o apoio financeiro do Partido Republicano, seria fundado o
jornal do Bloco Acadêmico, cognominado O Debate, cuja direção caberia a Paim
Filho, participando do corpo redatorial Getúlio Vargas, Maur/cio Cardoso, Jacinto
Godoy, Odon Cavalcanti e João Neves.
O ambiente polltico que polarizou a mocidade republicana naquele per/odo
foi a sucessão, à Presidência do Estado, de Borges. A questão começou a fervilhar nos
meios pollticos republicanos, a partir de 1907, em função de uma cisão intestina
que se delineava no seio do Partido. Este conflito latente vinha de longe e se traduzia "na surda luta entre a corrente ortodoxa, inspirada nas diretrizes da Polltica

(*)

João Neves relata que os três foram convidar Getúlio Vargas, em seu quarto da Pensão
Medeiros, para participar do movimento. Getúlio, segundo seu depoimento, "vivendo fora
de correntes e capelas, gozava de grande destaque entre os rapazes pela sua inteligência com·
provada, sua serenidade, sua irradiação pessoal" (... )"Expusemos a Getúlio nossos pontos
de vista, instamos com ele para que tomasse a frente da iniciativa. Dizendo-se republicano,
como toda a sua família, recusou, entretanto, o posto. Afirmou que a política não constitula para ele uma sedução. Limitou-se a aconselhar-nos uma visita a Paim (Filho), o que fizemos na mesma noite, acompanhados por ele". (9)
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Positiva, e a que desejava marchar para caminhos diversos, embora sob a mesma
bandeira pol(tica". (10) A controvérsia interna, por ocasião das démarches da sucessão, personaliza-se em torno do chefe pol(tico de São Gabriel, Dr. Fernando
Abbott, que já exercera a Presidência do Estado nos anos cdticos da implantação da
República. Borges de Medeiros, como chefe do PRR, não podendo esposar a candidatura que se associava ao grupo dissidente e porque detinha o controle da maioria
dos chefes pol/ticos locais do Partido, opta pela escolha do ex-Presidente do Congresso Constituinte e chefe pol(tico de Jaguarão, Dr. Carlos Barbosa Gonçalves, o
qual seria, posteriormente, eleito.
João Neves, em suas Memórias, enfatiza a importância imediata e futura das
eleições de 7907, onde pela primeira vez defrontar-se-ão dois candidatos: "Quando
se articula a sucessão gaúcha de 1907 com a de 7922, não é dif(cil concluir que
ambas constitu(ram forças inicialmente propulsoras de um movimento que acabaria por transfigurar-se na Revolução de 1930. Há nessa afirmação um aparente paradoxo, pois as duas primeiras significaram choques entre o situacionismo gaúcho e a
oposição, enquanto 29 e 30, isto é, a Aliança Liberal e a Revolução baseavam-se na
união daquelas forças, separadas pelo menos durante meio século. Mas é que, esgotada a capacidade de luta entre os Partidos rio-grandenses, pela descrença redproca numa solução útil à comunhão estadual, tanto os de cima como os de baixo chegaram instintivamente à mesma conclusão: o mal não se curaria dentro do Rio Grande, mas dentro do Brasil". (11)
Entretanto, ainda nos marcos pol(ticos de 1907, onde apenas se esboçavam
as primeiras experiências republicanas no plano governamental, revela-se a importância da institucionalização do Partido Republicano como força hegemônica e, ao
mesmo tempo, do surgimento de uma oposição pol(tica, que marchará associada ao
Partido Federalista, de Assis Brasil, para históricas contendas pol(ticas; e que, com a
Revolução de 23, provocaria pelas armas, através da constituição de um pacto
pol(tico (Acordo de Pedras Altas, em 1923), a coexistência pac(fica das forças
pol/ticas em luta, em grande parte responsáveis pela significativa politização do Rio
Grande.
O simples fato de que a candidatura de Fernando Abbott, com a escolha do
sucessor oficial, tornou-se uma candidatura "popular", sem o apoio do Partido,
"tanto bastou para que perdesse muito das simpatias de que gozava entre os correligionários". Neste contexto, traduzindo o significado desta realidade partidária,
comenta João Neves: "O nosso pequeno universo gaúcho continuava raciocinando
apenas dentro das coordenadas estritamente partidárias. No Rio Grande era assim,
de pais a filhos. Fora assim entre os republicanos de 35 e os imperiais; entre luzias e
saquaremas, quando o Partido Conservador se cindiu; entre liberais e conservadores,
mais tarde; entre "pica-paus" e "maragatos". O Partido, como a religião, não
admitia transigências. Cada vela no seu altar". (12) A mocidade estudantil, pois,
encontrou ambiente para o debate pol(tico, ficando os mais exaltados ao lado do
candidato rebelde, mas a maioria apoiando a linha ortodoxa do Partido Republica-
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no através do Bloco Acadêmico. Esta experiência de pol/tica estudantil marcou o
in/cio da socialização pol/tica de João Neves.
Mas havia um outro estágio de aprendizado político por onde passavam as
novas lideranças do Partido Republicano com formação jur/dica: a Promotoria Pública. Era um cargo designado pelo Governo estadual, cujas funções proporcionavam condições de destaque público e prest/gio social, sendo que o cargo na Capital
vinha-se constituindo "um lugar que os governos caprichavam em preencher com valores comprovados". (13) Será o ponto de partida de Getúlio Vargas, que depois chegaria à Presidência da República, passando pela Assembléia de Representantes,
Câmara Federal, Ministério da Fazenda e Presidência do Estado.
Justamente, João Neves, ainda estudante de Direito (onde concluirá brilhantemente o curso como aluno laureado), será convidado a desempenhar o cargo de
2P Promotor da Capital, do qual Getúlio acabara de exonerar-se por ter sido eleito
para a Assembléia de Representantes.
O principal evento que envolve o jovem Promotor, em suas novas funções, é
um episódio relacionado com violação de segredo profissional, denunciado por um
ilustre Professor de Medicina e membro do Partido Republicano contra um Médico
licenciado, uma vez que, pela doutrina positivista inscrita na Constituição Estadual,
havia irrestrita liberdade de profissão. (*)

Mais tarde, após o acusado ter sido processado, denuncia pela Imprensa um
caso também de violação de segredo profissional cometido pelo denunciante, em revista médica, o que obrigou moralmente a João Neves, apesar do prest/gio e da vinculação pol/tica do mesmo, a denunciá-/o também. Concluldo seu trabalho, cujas
alegaçôes escritas dariam origem a um pequeno livro- Segredo Profissional-, exonera-se das funções de Promotor.
Cabe referir, igualmente, que João Neves, juntamente com seus amigos do
Bloco Acadêmico (que ficariam conhecidos pelo cognome de "jovens turcos"),
decide abster-se de participar da campanha eleitoral pela candidatura Hermes da
Fonseca, por ocasião da eleição de 1910, embora o PRR tenha optado pela candidatura do militar gaúcho contra o civilista Ruy Barbosa.
Condu/do o curso de Direito, onde foi o orador da turma, decide voltar a
Cachoeira, onde permanece durante 17 anos, seguindo a tradição dos jovens egressos das Faculdades de retornarem aos Munic/pios de origem para o exerclcio pro{*)

Segundo este dispositivo, qualquer indivíduo, desde que registrado na Diretoria de Higiene,
poderia exercer a Medicina, uma vez que, segundo o art. 71, parágrafo 59, não se admitiam
"os privilégios de diplomas escolásticos ou acadêmicos, quaisquer que sejam, sendo livre
no seu território o exercício de todas as profissões, de ordem moral, intelectual e industrial".
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fissiona/. Além disto, ouviu o conselho de Borges de Medeiros: "Repara mesmo na
tua geração. O Getúlio e o Paim já se acham em suas cidades. Tua carreira nSo vai
circunscrever-se ao foro. Tens um grande futuro na polftica e precisas ganhá-/odesde baixo". (14)
A polltica local em Cachoeira, embora tradicionalmente dominada pelo Partido Republicano, sob a chefia do pai de João Neves, entrara em crise após o Ce/.
lsidoro Neves renunciar ao novo mandato para o pedodo de 1912-1916. Este, ao renunciar ao posto, indicou o Ce/. Horácio Borges, "um dos mais abastados fazendeiros de Cachoeira e irmão da mãe do Sr. Borges de Medeiros" (15), para a chefia do
Partido Republicano local, e Baltasar de Bem para seu sucessor na administração
municipal, afastando-se da primeira linha da atividade polftica. Não tardou que,
segundo João Neves, "os elementos que sempre haviam combatido meu pai, lançassem a cizânia entre o novo dirigente partidário e os que o tinham investido da
chefia e da administração municipal"(... ) "Entre o Cel. Horácio Borges e o Partido
que lhe confiara o comando não tardou que rebentasse a luta, para gáudio dos adversários tradicionais. Isso durou vários anos". (. .. ) "Meu Pai, fiel ao seu propósito,
conservou-se afastado do embate. A mim é que coube ocupar-lhe o lugar, sustentando a causa, fazendo-me eco dos correligionários, aglutinando-os, defendendo os perseguidos, suportanto a má vontade e o ataque dos novos dominadores.". (16)
Compatibilizando as lides forenses com a liderança polftica local, será incluido pelo Partido Republicano, em 1921, na chapa de seus candidatos à Assembléia
de Representantes. Nesta época, nos termos da Constituição Rio-Grandense, a
Assembléia detinha basicamente o poder de aprovar o orçamento, tendo enormes
restrições na iniciativa das leis que era, praticamente, monopolizada pelo Presidtmte do Estado. Isto levou a "mordacidade oposicionista a denominá-/a duminha t
que estava na ordem do dia dos jornais o noticiário sobre a imperial munificência
do Czar de todas as Rússias, permitindo a convocação de uma Câmara, com pode-·
res muito limitados. A Câmara se chamava - DUMA': (17)
Além do fato de a Assembléia não dispor de atribuições propriamente legislativas até 1921, "o Partido Republicano elegia todos os Deputados. Não havia
Maioria nem Minoria, mas unanimidade. O povo não tinha sensação de possuir uma
Câmara. O gaúcho deu sempre a vida por ouvir discursos. Tanto melhor se houvesse
polêmica e até vias de fato. Ora, discursos e discussões era o que ali não se escutavam. Quando muito, alguns monótonos solilóquios". (18)
JoSo Neves faz sua iniciação parlamentar em setembro de 1921, quando se
reúne, ordinariamente, a Assembléia de Representantes. Em suas Memórias refere·
se à composição da Câmara, na qual "a maioria dos Deputados republicanos vinha
da legislatura anterior, quando não de outras precedentes. A oposição elegera três
dos seus mais combativos representantes: os Srs. Gaspar Saldanha, Arthur Caetano
da Silva e Alves Valença': E acrescenta: "Lfder da Maioria não havia. Não tinha ha-
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vido no passado. A tradição castilhista desconhecia a figura do L(der. Talvez porque
o Partido Republicano até ali ocupava, unanimemente, todas as cadeiras. Líder dava
idéia de divisão, de luta, de fracionamento"(... ) "como sempre, as mudanças obedecem menos à vontade dos homens do que à imposição de circunstâncias. Assim, a
figura do Líder iria aparecer no ano seguinte. A principio, sem diploma expresso,
com Getúlio Vargas assumindo, na crise de 1922enaSessão Extraordinária de 1923,
a posição de coordenador da ação da Maioria, respondendo em nome dela nos lances mais graves da discusião. Quando Vargas veio para a Câmara Federal, ainda em
meados de 1923, tocou-me substitul-lo no posto. Mas ai minha escolha foi expressa,
em reunião dos Deputados majoritários e sob a inspiração do Sr. Borges de Medeiros". (19)
Apesar do marasmo permanente nas sessões da. Assembléia dos Representantes, salvo quando um assunto politico ou econômico provocava alguma polêmica interna mais intensa, a legislatura iniciada em 1921 vai defrontar-se com um problema politico maior, que irá repercutir amplamente na vida poli'tica regional e nacional: a posição dissonante liderada pelo Rio Grande do Sul na sucessão de Epitácio Pessoa. Desde a histórica campanha civilista que levara Ruy Barbosa a desafiar
o Poder Central em 1910 e em 1914, enfrentando as candidaturas impostas pela politica dos Governadores, sob a hegemonia de Minas e São Paulo, não houvera um
ato tão ostensivo de rebeldia do Rio Grande à candidatura oficial de Arthur Bernardes, deslocando pela primeira vez o PRR do bloco hegemônico. O candidato alternativo era Nilo Peçanha, apoiado pelos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e
Bahia, unidos à atitude rebelde do Rio Grande, sob o nome de Reação Republicana.
Este episódio, como relata João Neves, está na origem da futura Aliança Liberal,
que levará o Rio Grande, juntamente com Minas e Paralba, à derrubada de Washington Luiz: "Quem quiser encontrar as ralzes próximas da Aliança Liberal e da Revolução de 1930 terá de procurá-/as na campanha présidencial iniciada em 1921, para
a sucessão de Epitácio Pessoa. O centro de gravidade foi então o Rio Grande do Sul,
como voltaria a sê-lo oito anos mais tarde. Ao meu Estado coube, naquelas duas vezes, o comando real dos acontecimentos, com uma só diferença entre os dois grandes embates: em 1921 a polltica rio-grandense não estava unida; unida esteve em
29 e 30'~ (20)
A atitude de Borges em favor do nome de Epitácio Pessoa, da Paralba, preveniu o confronto entre São Paulo e Minas em torno de A/tino Arantes versus
Arthur Bernardes, ao declarar "que tanto um como outro eram homens jovens, podendo esperar o futuro. A hora convidava a sair da alternação entre Minas e São
Paulo". (21) Borges propõe uma prática que substitua a tradição das convenções anteriores, convocadas apenas para homologar os candidatos previamente definidos:
"inverter a praxe e substitui-la por outra mais republicana e edificante, que comece
por facilitar a apreciação pública e debate amplo das idéias e opiniões dos candidatos, para terminar pela investigação das finalidades e requisitos, méritos e serviços
de cada um, como meio de realizar-se uma escolha conscienciosa e popular'~ Ao
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concluir seu despacho, em resposta à notificação mineira que se limitara a "comunicar a V. Exa. que o PRM deliberou adotar a candidatura do Dr. Arthur Bernardes
à Presidência da República no próximo quadriênio e propugnar pela reunião de uma
Convenção Nacional para resolver o assunto", o chefe do Partido Republicano
Rio-Grandense acrescentou que "cumpre-me ainda observar que me parece inútil,
se não for uma superfetação, reunir-se uma convenção para o fim especial de homologar e proclamar o nome do eminente Sr. Dr. Arthur Bernardes, quando sua candidatura já está formalmente aceita pelos Governadores dos Estados, segundo consta. Esse fato basta por si mesmo para dar-lhe consagração solene e oficial'~ (22)
A resposta de Borges provocou boa acolhida entre os republicanos gaúchos,
e, em 29 de maio, ele foi alvo de "uma grande e entusiástica manifestação de solidariedade'~ Agradecendo a homenagem, após inflamado discurso de Plínio Casado,
Borges ratifica a defesa do tradicional isolacionismo político rio-grandense: "Quanto ao Rio Grande, ele não deve inquietar-se, porque já se habituou, de longa data, a
trabalhar e viver per se. Por isso, se for necessário isolar-se em sua modesta autonomia e na fatalidade histórica e geográfica (... ),nada o fará sair da linha em que se
tem mantido até hoje. Isolado ou não, em qualquer emergência o Rio Grande estará
a postos na defesa da República, como o esteve na defesa do Império e da integridade nacional, e com o mesmo ardor e heroísmo com que defendeu o regime em
sua primeira década". (23)
No Rio Grande do Sul, apenas os federalistas da Oposição se solidarizaram
com a candidatura Bernardes (Fernando Abbott aprovou a atitude de Borges e não
aceitou opor-se ao chefe republicano gaúcho nesta circunstância), na esperança, provavelmente, de provocar uma fissura nas hastes hegemônicas do Partido dominante. Nesta ocasião, João Neves, após a leitura da Mensagem do Chefe do Poder Executivo na instalação da Assembléia de Representantes, em 1921, foi designado para
falar em Palácio, em nome dos colegas, ao apresentar os cumprimentos ao Presidente Borges. Seu discurso, prefigurando sua postura radicalizada posterior e revelando
uma nova atitude da geração mais jovem de líderes republicanos, acabou transformando-se numa cr/tica ao sistema de escolha do candidato a Presidente da República pelas oligarquias republicanas: "Na política federal se havia adotado o nome de
República, inscrito no escudo afixado no frontispício do País, para conhecimento
do estrangeiro. No interior, questões vitais, como a da escolha do Supremo Magistrado, eram resolvidas quase sempre na quietude dos gabinetes, a portas fechadas,
com a balança dos interesses, por vezes inescrupulosos, e sempre à revelia da opinião pública, convocada mais tarde pelo vazio dos manifestos para homologar, no
formalismo das urnas, o eleito dos sindicatos políticos, pomposamente rotulados de
Convenções Nacionais'~ (24)
Em suas Memórias, João Neves relembra o tom firme e quase profético das
palavras de agradecimento do Presidente do Estado ao seu discurso: "Tudo quanto
fica exposto justifica cabalmente a fórmula que sugeri, como adaptação da usança
americana" (... ) "Fora dat: poderá vencer a astúcia ou a prepotência, nunca a livre
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vontade nacional'~ (... ) "fora dessa prática genuinamente republicana, o que poderá
crescer é a rivalidade, a animadversão entre os Estados, em detrimento da fraternidade, que é o melhor vínculo da unidade nacional". E o autor concluí sobre o episódio, estabelecendo um paralelo com o advento da Revolução de 30: "A militante
posição tomada pelo Sr. Borges de Medeiros, em face da chapa Bernardes-Urbano,
avulta hoje para o analista dos acontecimentos que precederam a queda da Primeira
República, porque o surto da Aliança Liberal em 7929 não foi mais do que a reativação do mesmo princ/pio democrático em que se fundara o Partido Republicano
gaúcho, para impugnar, não a pessoa do estadista mineiro, mas a viciosa forma da
elaboração de sua candidatura." (25)
Com a derrota do candidato da Reação Republicana, em 7922, o situacionismo republicano gaúcho ficará com relações delicadas no plano federal, do que
se aproveitará a Oposição, que apoiara Bernardes. Quando se avizinhá o final do
-mandato de Borges de Medeiros, que deveria ocorrer em in/cios de 7923, "os dois
problemas - da sucessão federal e o da sucessão gaúcha - começaram a correr num
exasperante paralelismo". (... ) "A ascensão do Sr. Arthur Bernardes à Chefia da
Nação bem poderia, na forma de costume, ser a porta aberta para o estlmulo e auxllio do Governo Central aos federalistas e descontentes, a fim de que tentassem derribar a situação do Partido Republicano, que governava a nossa terra desde 7892."
(26)

Neste contexto polltico, as direções locais do PRR começam, pouco a pouco, a enviar manifestações de apoio à reeleição de Borges, e, após ampla auscultação
feita por uma comissão às bases do Partido, é lançado um manifesto, em fins de setembro, em prol da candidatura do velho l/der republicano às eleições de novembro
de 7922. Por sua vez, o candidato de oposição, Dr. Assis Brasil, somente responderá
ao apelo em favor de sua candidatura quando, em 5 de outubro, um grupo representativo de vários matizes pol/ticos lança uma exortação em favor de seu nome à
sucessão de Borges.
As eleições transcorrem num clima de tensão, tendo havido, inclusive, sérios
conflitos em diversas localidades. Enquanto se aguardava o pronunciamento ratificador da Assembléia sobre os resultados do pleito, a Oposição decidiu propor um
Tribunal Arbitral para examinar a documentação oriunda das urnas, da mesma
forma com que Borges apoiava a idéia de um Tribunal de Honra para substituir a arbitragem do Congresso na eleição de Bernardes versus Peçanha. Assis Brasil dirige
do Rio um telegrama ao Presidente do Estado, sugerindo a constituição de um
tribunal composto por quatro Deputados de cada Partido, um Deputado Federal e
um Senador, sob a Presidência de um representante do Presidente da República.
Borges, moralmente, não pode rejeitar a idéia, mas propõe uma arbitragem única, feita pelo próprio Presidente Bernardes, o qual, ao ser convidado, invocando a Constituição que "me confere atribuições e me impõe deveres, cujo exerc/cio pode coincidir com aquela elevada incumbência", declina do convite.
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Enquanto membro da Assembléia de Representantes, João Neves teve parte
ativa na defesa de Borges contra o ataque do Deputado oposicionista Alves Valença,
que "declarou que o alvitre do líder republicano era absolutamente inaceitável".
Contestando o representante federalista, Neves chamou a atenção para "um ponto
capital": "O Sr. Borges de Medeiros não foi buscar o árbitro entre amigos seus, mas
exatamente no homem que havia combatido pouco antes, com todo o vigor, com
todos os recursos de seu inegável presUgio". (27)
Concluída a apuração das eleições, a Comissão de Constituição e Poderes da
Assembléia, da qual fazia parte Getúlio Vargas, juntamente com Ariosto Pinto e
José Vasconcelos Pinto, examinou os papéis eleitor<iis e apresentou seu parecer somente em 16 de janeiro, atribuindo a vitória a Borges, que atingira, por pequena
margem, a exigência das três qufJrtas partes do eleitorado para ser reeleito. (")
Segundo o testemunho de João Neves, "a 24 de janeiro, à hora regimental,
começou a discussão do parecer dfJ Comissão de Constituição e Poderes" (... ) "Os
debates, de que participaram numerosos Deputados, duraram todfJ a tarde e a noite,
tendo sido a sessão prorrogada mais de uma vez. Só alta madrugada é que ocorreu a
votação. Coube-me sustentar a verdadeira exegese do art. 9~ da Constituição. Falei
já por volta da meia-noite. O último orador foi Getúlio, que, ao contrário de seus
hábitos, empregou algumas expressões violentas': (29) E descreve, nostalgicamente,
aquela madrugada histórica: "Quando sa(mos da Assembléia, iam apontando as
barras do dia 25 de janeiro de 1923, exatamente aquele em que se deveria iniciar o
novo qüinqüênio presidencial. Nos quatro cantos da Praça da Matriz, pequenos contingentes da Brigada Militar, armados de metralhadoras, estavam entrincheirados
atrás de sacos de areia. A cidade começava a despertar. Pelas esquinas viam-se animados grupos, que haviam assistido aos debates, prosseguindo no comentário. Os
jornais já vinham saindo com grandes manchetes. Fomos todos tratar de dormir
algumas horas. Não muitas, porque, às duas, a Assembléia deveria reunir-se para dar
posse ao Sr. Borges de Medeiros". (30)
No ato de posse, o Presidente do Estado reeleito, após prestar o compromisso, leu um manifesto dirigido ao povo rio-grandense, historiando sua anterior
administração e os fatos po/(ticos que o conduziram a mais um per(odo de Governo, e aproveitou a oportunidade para apontar os dois erros da Oposição: "O primeiro consistiu no falso suposto de que o Partido Republicano Rio-Grandense sa(ra
combalido da prolongada refrega terminada a 1~ de março (a candidatura Bernar(*)
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Circulou nos meios políticos a seguinte versão dos acontecimentos, relatada recentemente
pelo historiador J. Dulles: "Durante algum tempo, pareceu impossível ao Comitê mostrar
que Borges alcançara a proporção necessária de votos de três quartos. Alguns republicanos
recebem assim delegação para discutir o assunto com o Présidente'. Este, quando os delegados foram admitidos à sua augusta presença, exclamou: "Já sei o motivo que os traz aqui:
querem informar-me de que fui eleito pela quinta vez." Os delegados sa(ram discretamente, e o Comitê voltou ao trabalho com maior afinco, declarando, em 25de janeiro de 1923,
que Borges recebera 106.360 votos, e Assis Brasil, 32.216". (28)

des). Acreditavam-no moral e numericamente enfraquecido; incapaz, portanto, de
resistir a um novo choque ... "; "o segundo, não menos palmar, baseava-se na suposição de que era conseqüência necessária do pleito de 1P de março a incompatibilidade entre a situação estadual e a federal, da qual resultariam prevenções e animosidades, que a Oposição trataria de explorar a seu proveito". Ao terminar, disse
Borges: "Durante a recente agitação eleitoral, fui alvo de clamorosas aleivosias e de
iniqüidades inomináveis. Todavia, elas não conseguiram entibiar-me o ânimo nem
conturbar-me a serenidade do esp(rito". E concluí: "L (der de um grande Partido,
órgão, por conseguinte, de suas idéias e aspirações, não cessarei nunca, entretanto,
de subordinar os interesses pol(ticos ao bem público, interpretado de acordo com
as leis, a moral e a razão". Descreve João Neves, pitorescamente, que, "na hora em
que o discurso terminara, um dos fotógrafos, ao bater a chapa, acendeu o magnésio
(era o flash da época) muito próximo de um dos reposteiros ... E este prendeu fogo".
(... ) "os mais supersticiosos viram nas pequenas chamas o anúncio da revolução, que
parecia iminente.. Em verdade, ela já começara com as primeiras escaramuças, que,
àquela mesma hora, se desenvolviam na zona da serra, sob a inspiração mais direta
do Deputado Arthur Caetano'~ (31)
Rapidamente, a f/ama revolucionária estender-se-ia à região da fronteira,
onde os lendários Honório Lemos e Zeca Neto desencadearam suas guerrilhas contra
as forças leais ao Governo estadual. Os revolucionários de 23 somente cessaram as
hostilidades quando o Governo, sob a mediação do Ministro da Guerra, Gen. Setembrino de Carvalho, promoveu a paz de Pedras Altas, em condições aceitáveis para a
Oposição, cujos protocolos, firmados por Assis Brasil em 14 de dezembro de 1923,
previam desde "a proibição das reeleições nos cargos executivos, a garantia de que
o Partido Republicano não disputaria um lugar de Deputado em cada um dos Distritos, até a anistia e a presença do Ministro da Guerra por ocasião do pleito para
Deputados Federais e Senadores, no mês de maio de 1924". (32)
Desta forma, num dos cap(tulos épicos, politicamente mais significativos da
história do Rio Grande, a Oposição conquistava seu espaço pol(tico: primeiro,
tentando, pelas eleições, dentro das regras do jogo, ocupar o poder; depois, pelas
armas, insubordinando-se ao monopólio, por mais de três décadas, do Partido Republicano, ,cuja hegemonia aplastante só seria rompida pela força, através do reconhecimento efetivo da existência de uma Oposição com viabilidade pol(tíca; e, finalmente, pela imposição da arbitragem federal, aceitando a troca da linguagem das
armas pela negociação, desde que se reconhecesse a existência de uma nova relação
de forças pol(ticas, até então apenas, decorativamente, consentida pelo poder.
Em principias de 1925, João Neves, tendo passado ainda por um agitado
ano de rebeliões, com a eclosão dos levantes das guarnições federais de Uruguaiana,
São Borja, São Lu(s, Bagé e Santo Ângelo, este último sob a liderança de Prestes,
da Revolução de 24, articulada com outros movimentos de âmbito nacional, pode
retornar para Cachoeira, onde iria assumir a Intendência Municipal. Neste posto
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permanecerá até setembro de 1928, acumulando estas funções com as de representante na Assembléia do Estado.
Em meados de 1921, nos termos do Acordo de Pedras Altas, Borges deveria
escolher seus substitutos para concorrerem ao Governo do Estado. Conforme depoimento de João Neves, "bruscamente, tanto Getúlio Vargas, então Ministro da Fazenda do Sr. Washington Lu/s, quanto eu, fomos informados da deliberação do Chefe Supremo, compondo os nossos nomes a chapa que o Partido Republicano RioGrandense apresentaria ao eleitorado, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente
do Estado no per/odo de 1928 a 1933". (33)
Seguindo o ritual da consulta às bases do Partido, Borges de Medeiros dirige
uma carta-circular a todos os chefes locais, justificando a indicação dos candidatos.
Após expor os motivos da escolha de ambos, visando "assegurar a necessária continuidade pol/tica e administrativa, que tem sido a mais notável caracter/stica do Governo rio-grandense", e "a mais sólida garantia de ordem e progresso", apresenta a
folha de serviços de cada candidato, dizendo sobre João Neves o seguinte: "O segundo, posto que mais novo na carreira po/ltica, é também um dos expoentes predestinados da nova geração republicana. Primus inter pares na arte dif/cil da oratória
pol/tica, que já lhe granjeou fulgentes lauréis, l/der consumado da Assembléia de
Representantes, administrador provindo dos mais opulentos Munic/pios e atilado
remodelador da florescente cidade de Cachoeira, é um digno êmulo do primeiro, a
quem está vinculado pelos laços infrang/veis da amizade fraternal e da perfeita comunhão espiritual". (34)
Os dois candidatos foram aprovados pelo voto unânime dos representantes,
na Convenção Republicana de 12 de outubro de 1927. Depois de eleito Vice-Presidente, por insistência de Getúlio Vargas, João Neves candidata-se a uma cadeira na
Câmara Federal, o que lhe abrirá uma nova fase de sua carreira pol/tica, onde as
suas qualidades de tribuno atingirão a mais alta expressão no cenário pol/tico nacional.
11 -JOÃO NEVES: O TRIBUNO DA ALIANÇA LIBEHAL

Uma das fatalidades históricas da carreira de João Neves é uma atração pelos
momentos de crise pol/tica. Em 1907, quando faz seu batismo de fogo na Faculdade de Direito, através da criação do Bloco Acadêmico, ec/ode uma crise interna
no Partido Republicano, com a cisão de Fernando Abbott, desafiando a autoridade
de Borges de Medeiros. Em setembro de 1921, ao assumir sua cadeira de Deputado
na _Assembléia de Representantes do Estado, desencadeia-se a crise nas relações entre o Rio Grande e o Governo Federal, na questão da candidatura Bernardes, que,
ao receber o veto de Borges, provocará a formação da Reação Republicana em
torno da candidatura de Nilo Peçanha. Ainda não bem encerrada a questão, arma-se
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no front interno o conflito sucessório entre Borges e Assis Brasil, desembocando na
Revolução de 23. Mais tarde, já como líder da bancada gaúcha na Câmara Federal,
assume, em plena crise sucessória, o papel de articulador político na mediação entre
Minas e o Rio Grande, bem como de principal tribuno na campanha eleitoral em
prol da vitória dos candidatos da Aliança Liberal. Finalmente, seu talento oratório
reacenderá ainda em dois momentos críticos: primeiro, após um silêncio voluntário
de dois anos, durante o Governo Provisório, aderindo, com ardor, à causa paulista
de 32; segundo, depois de um silêncio imposto pelo exílio, retornará à Câmara em
35 como porta-voz das oposições brasileiras nos prenúncios do golpe estado-no vista
de 37. Fatalidade ou não, a sua retórica vigorosa buscará, na controvérsia excitante
das crises, a força e a inspiração que o tornarão um dos grandes tribunos políticos
brasileiros. Diria o então Senador Mem de Sá, por ocasião de seu enterro no Mausoléu dos Imortais: "Foi um dos maiores oradores da história parlamentar do Brasil,
e no Rio Grande se pode dizer que ele foi o terceiro na ordem cronológica, depois
de Gaspar Martins, no Império, e Pedro Moacir, na primeira década da República'~
(35) Avaliando-se, porém, o significado político de sua atuação e o impacto ardente
de sua palavra, tanto na tribuna parlamentar, como nos comícios oposicionistas,
nenhum momento excedeu o período da Aliança Liberal. Ao longo dos intensos
anos de 1929 e 1930, João Neves demonstrou, com raro sucesso, a sua verdadeira
vocação, seja na negociação política, seja na tribuna parlamentar.
Entretanto, a compreensão da importância da atuação de João Neves neste
período impõe que se analise, embora de forma sintética, o contexto da luta sucessória ao final do Governo Washington Luiz.
A origem da crise sucessória que conduzirá à Revolução de 30 tem raízes
antigas na tradição política do Rio Grande, como observa Virgílio de Mello Franco:
"Desde a campanha da chamada Reação Republicana, o partido situacionista riograndense vinha perdendo a situação de predominância que sempre desfrutou na Federação. As Revoluções de 23, 24 e 26 abriram um sulco profundo no cenário da
vida rio-grandense e uma larga brecha no PRR'~ (36) Se esta análise é verdadeira,
de um ângulo mineiro, na suposição estratégica de que "qualquer aliança com o Rio
Grande do Sul só seria forte se os dois Partidos locais (PRR e PL) se irmanassem, fazendo frente única", (37) os comentários de outro historiador da Revolução de 30,
Barbosa Lima Sobrinho, interpretam de outra forma a atitude gaúcha, a partir de
um ângulo mais consentâneo com a ótica rio-grandense: "Os antecedentes do Rio
Grande do Sul, quanto à sucessão presidencial, atribuíram-lhe a função de centro
das forças rebeldes, na resistência às combinações dos grandes Estados". O autor
sustenta sua argumentação com atitudes tomadas pela liderança republicana regional, desde a época de Júlio de Castil_hos: "Já na sucessão do primeiro Presidente
civil, Prudente de Morais, enquanto os g(andes Estados (São Paulo, Minas, Rio de
Janeiro e Pernambuco) sustentaram a chapa Campos Sales - Rosa e Silva, o Rio
Grande destacava-se do bloco invencível, para levar às urnas os nomes de Lauro
Sodré e Fernando Lobo, com o apoio de alguns pequenos Estados (Santa Catarina,
Paraná e Pará) e de elementos remanescentes da cisão do Partido Republicano Fede-
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ral". r3B) E a mesma doutrina subjacente às atitudes de Borges de Medeiros na
Reação Republicana de 21 e de João Neves, como intérprete de Borges e Getúlio
em 29, aparece no manifesto de Júlio de Castilhos, em fevereiro de 1898: "A candidatura do ilustre Dr. Campos Sales", dizia ele, "seria digna dos sufrágios republicanos rio-grandenses, se houvesse surgido das espontâneas indicações nacionais, se não
tivesse a sua origem principal nos conciliábulos políticos do Palácio do Catete".
E comenta Barbosa Lima que "dessa atitude tradicional do Rio Grande do Sul,
na rebeldia contra as combinações dos grandes Estados e contra as candidaturas
palacianas, resultaria, naturalmente, a inviabilidade de qualquer nome gaúcho, pelos
agravos semeados nesse período de reação" (... ) "Revelavam a persist(!ncia de um~
atitude de rebelião, mantida nas condições mais diversas, com uma constlncia indicadora da extensão, ou profundeza, das causas que a determinaram. O Rio Grande
não concordava com o jogo monótono das influ(!ncias, que decidiam do domfnio
do Catete, pelo revezamento de Minas e São Paulo, no posto supremo da República'~ E conclui: "Seis vezes, porém, no debate da sucessão, o Rio Grande apareceu como díscolo, sustentando varonilmente a sua bandeira de autonomia, alheio às
competições da Vice-Presidência, em que se anulava a força dos Estados df! segunda grandeza". (39)
Esta interpretação é confirmada pelo próprio João Neves, em suas Memórias, como já foi explicitado na parte anterior, ao afirmar que "quem quiser encontrar as raízes próximas da Aliança Liberal e da Revolução de 30 terá de procurá-las
na campanha presidencial, iniciada em 1921, para a sucessão de Epitácio Pessoa".
(40)

Sem pretender incursionar na controvertida historiografia sobre a Revolução de 30, seria insuficiente imaginar que um traço típico de cultura polftica riograndense, traduzida por essa atitude singular e persistente da tradição política de
um Estado fronteiriço, com um sistema partidário bipolarizado desde os primórdios
da República e um povo com altos n{veis de politização relativa, pudesse explicar
o significado profundo da derrubada da Primeira República e da ascensão de Vargas
ao poder.
Numa perspectiva mais global, além das competições regionais jogando
como pano de fundo, a Revolução de 30 resultou de uma cisão no interior das oligarquias dominantes, alterando seu jogo de alianças em função do contexto político específico à sucessão presidencial. Não se pode também excluir, no complexo
de fatores que lhe deram origem, o papel básico de variáveis de natureza econéJmica
(a crise de 29 e o esgotamento do modelo primário exportador) e os efeitos da situação
econômico-financeira, obrigando o Governo a implementar um plano de estabilização, sobre as insatisfações das camadas médias urbanas. Na verdade, a Revolução de
30 é o ponto de interseção entre o processo de ·dissidência das oligarquias rurais
e a radicalização política das classes médias urbanas. Carone ressalta que "a eleição
de março de 1930 é o marco divisório entre a tentativa legalista e a extralegal. A
verdade é que as classes agrárias dissidentes só pensam na solução de força quando
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pressionadas por correntes mais radicais. Grande parte dos problemas relativos à
sucessão em Minas, Rio Grande do Sul e Paralba, resultam da ação inconformista
das lideranças jovens destes Estados: Joaã Neves da Fontoura, Flores da Cunha, Virgílio de Mello Franco, José Bonifácio, José América, Oswaldo Aranha, etc., são elementos que forçam a situação, obrigando Getúlio Vargas e Antônio Carlos a persistirem na campanha. E acrescenta: "O que se dá agora é um dissídio momentâneo das
oligarquias, que conduz a conseqüências extremas, devido, em parte, a soluções radicais e revolucionárias existentes no momento. Sem o fracionamento cada vez
maior das oligarquias dominantes - grupos dominantes dos Estados e formação da
Aliança Liberal- o maior descontentamento das classes médias urbanas e a formação de uma elite revolucionária - Tenentes - a revolução seria imposslvel'~ (41)
Esta combinação entre o fracionamento da oligarquia dominante e a contestação do
sistema político pelas camadas médias é o fulcro da análise de Boris Fausto ao considerar que "a crise de hegemonia da burguesia cafeeira possibilita a rápida aglutinação das oligarquias não vinculadas ao café, de diferentes áreas militares, onde a oposição à hegemonia tem caracter/sticas específicas. Estas forças contam com o apoio
das classes médias e com a presença difusa das massas populares". (42)
No processo polltico que se desenrola, desde os primeiros conchavos na Câmara Federal, em torno da sucessão presidencial em fins de 28 até a irrupção da
Revolução de 30, João Neves se destacará em três campos políticos: .como articulador político, tribuno parlamentar e orador de massa.
Ao chegar, em 1928, à Câmara Federal, João Neves era um desconhecido no
cenário nacional. Familiarizou-se, rapidamente, com o novo ambiente, como ele
mesmo relata: "Minha ambientação parlamentar não foi demorada. A posição de
líder, de Vice-Governador do Rio Grande, assegurou-me uma receptividade cordial,
em todos os setores'~ Inclusive, no in/cio, foi convidado à incorporar-se à "bancada
do Ubaldino, muito mais oposicionista do que a pequena patrulha dos Deputados
que combatiam o Governo'~ E comenta: "Lá estive várias vezes, apenas ouvindo.
Em breve conclu/ que ela representava um espelho da situação; e, não obstante sua
composição (quase todos eram governistas), dali se irradiaram as mais severas restrições em relação ao Poder Executivo". (43)
Alguns meses após sua estréia na sessão especial da. Câmara, em agosto de
1928, onde foi o orador oficial da comemoração alusiva ao centenário da paz com a
Argentina, foi homenageado com um banquete no Jockey Club do Rio. Nesta ocasião, na presença do Vice-Presidente da República, do Presidente da Câmara e de
Ministros de Estado, foi saudado pelo l/der da Maioria, Manuel Vilaboim, com
quem polemizará, na Câmara, intensamente, ao longo da luta sucessória. O Parlamentar gaúcho, agradecendo a homenagem, pronunciou um discurso, cujo teor antecipa, de chofre, alguns tópicos que estarão presentes na estratégia de sua luta, a
partir de in/cios de 1929: "Os republicanos rio-grandenses jamais contribuirão para
envenenar o ambiente com rivalidades subalternas, nem pleitearão medidas que
aberrem do esp/rito republicano, por ambição de vantagens ou de postos". A se-
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guir, surpreende, sutilmente, os presentes, com uma "definição democrática": "Não
esquecemos nem esqueceremos jamais que, sendo o sufrágio universal, na atualidade, a única forma para a investidura dos mandatos da sociedade, é necessário acatar
a deliberação das urnas, desde que um conjunto de garantias comuns de lisura os
preserve dos condenáveis processos de mistificação ou violência". (44)
a) O ARTICULADOR POL!TICO
Desde fins de 1928, João Neves inicia sua pacienciosa e pertinaz atividade
de articulador político, como elo de ligação entre a chefia partidária, o Governo estadual rio-grandense e os seus interlocutores nacionais.. Embora tenha assumido corajosamente alguns passos decisivos no processo, sempre manteve contatos contínuos com
seus chefes regionais: "Como líder da bancada e responsável pelas informações~
meu Partido, fui acompanhando, passo a passo, a silenciosa e meticulosa preparação
da candidatura oficial, que devia ser lançada o mais tarde posslvel. Em cartas semanais (... ) trazia o Sr. Borges de Medeiros e o Sr. Getúlio Vargas a par do que acontecia". (45)
Neste ponto parece importante reconstituir a trama dos acontecimentos pollticos, sintetizada por Boris Fausto: "A insistência do Presidente Washington Luiz
em apresentar candidato paulista à sucessão, para garantir a continuidade de sua po1/tica financeira, a negativa de abrir mão do nome de Júlio Prestes, mesmo em favor
de outra figura de São Paulo, forçou a ruptura da velha aliança do "café com leite",
colocando na cena polltica uma perigosa área de atrito. Embora a iniciativa do veto
à candidatura Júlio Prestes partisse de Minas Gerais, a apresentação de um nome
mineiro tornou-se inviável, nascendo, dos entendimentos entre este Estado e o Rio
Grande do Sul, a candidatura Getúlio Vargas". (46) Nesta complexa negociação é
que João Neves terá um papel de primeiro plano, revelando grande habilidade polltica ao conduzir o processo de mediação a nlvel nacional e, ao mesmo tempo,
mantendo um diálogo constante no sentido de romper com as hesitações e ceticismos de Borges e Vargas.
Segundo Lave, João Neves "soube em novembro que Antonio Carlos e seu
Partido vetariam um candidato paulista, desfecho que em sua opinião fazia de Vargas um excelente pretendente a uma candidatura de compromisso. Mas Vargas
estava relutante em participar da especulação sobre o assunto" (... ) Tanto Vargas
quanto Borges (que foi imediatamente informado) permaneceram céticos e discretos; não viram razão para alterar sua posição, e enquanto isso os rumores continuaram a circular no primeiro semestre de 1929. Em junho, Antonio Carlos chegou à
conclusão de que o Presidente iria definitivamente sustentar Prestes, e assim Neves
p6de informar Vargas que os mineiros ficariam a seu lado, detendo São Paulo.
Neves e Francisco Campos, este representando o PRM, encontram-se no Rio, a 17
de junho, para assinar um pacto, sujeito à ratificação de Borges. Conforme os termos do acordo, se o Presidente aceitasse um mineiro· para sucedê-lo, o PRR apoiaria o candidato; se não, Minas apoiaria Getúlio Vargas ou Borges de Medeiros". (41)
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João Neves relata como assumiu a corajosa decisão pessoal de assinar o acordo po!itico com Minas, após o l/der da bancada mineira, José Bonifácio, entregarlhe a carta de Antonio Carlos, trazida por Francisco Campos: "Perguntou-me se eu
me considerava habilitado a firmá-/o. Nenhuma hora foi mais crucial em toda a
minha vida pública. Nunca senti tão onerosos meus deveres e responsabilidades. Detentor dos plenos poderes gerais que, publicamente, me outorgara o chefe do meu
Partido, gozando da integral confiança dos correligionários e tendo ainda expressa,
a respeito, a opinião de Getúlio Vargas acerca de não podermos recusar a indicação
de uma candidatura rio-grandense, desde que feita por forças respeitáveis, tive de
assentar minha decisão num relâmpago'~ (48)
A condução das articulações po!/ticas secretas fora desenvolvida de forma
cuidadosa, embora não sem dificuldades, especialmente no interior do próprio PRR,
em função, de um lado, das hesitações de Getúlio, que temia as conseqüências econ6micas para o Estado, no caso de uma ruptura aberta com o Governo Federal; de
outro, das divergências de orientação com outros lideres do Partido (Flores da
Cunha e Paim Filho) e com a própria bancada na Câmara de Deputados.
Virg/!io de Mello Franco destaca as qualidades de João Neves nesta conjuntura:
"O jovem /ider gaúcho orientou com habilidade e decisão a aproximação entre o
seu Estado e Minas. A sua ação foi facilitada, porque ele próprio, sentindo a necessidade de ter a sua autoridade fortalecida, com a proximidade da época em que o
problema politico que a tudo supera- a sucessão- teria que ser posto em equação,
provocou uma expressiva manifestação de confiança do Sr. Borges de Medeiros, a
qual foi revigorada, ainda, por um artigo da Federação no mesmo sentido. Dada a
situação que gozava junto ao Presidente do Estado, o Sr. João Neves, a solidariedade
que o Sr. Borges de Medeiros lhe manifestou envolvia uma uniformidade de vistas
por demais expressiva, não só para os po!/ticos rio-grandenses e mineiros, como para
todos os demais diretores da pol/tica nacional". (49) Aliás, na época, este foi, na
interpretação de Barbosa Lima, o erro de avaliação dos lideres da Situação, atribuindo todas as palavras e gestos do l/der gaúcho a uma deliberação pessoal e
exclusiva do Sr. João Neves. Mas este, quando, em fins de 7928, "viu-se envolvido
pelo trabalho de sedução das correntes po//ticas... o l/der gaúcho sorriu para uns
e para outros, mantendo-se fiel ao seu programa" (... ) "Sorria e continuava no seu
trabalho subterrâneo". (50)
Ninguém melhor do que o próprio Presidente de Minas, Antonio Carlos,
para testemunhar sobre o papel de João Neves nas articulações que preparavam o
advento da Aliança Liberal. Este depoimento tem um significado especial, por ter
sido dado pela figura central do processo de ruptura com São Paulo e candidato
preterido à sucessão de Washington Luiz. No prefácio de um livro intitulado "A Jornada Liberal", reunindo discursos do /(der gaúcho, pronunciados no pedodo, ele
dirá que "essa ação tribunlcia de João Neves, apesar da extensão e amplitude, do
vigor e da eficiência, é; por sua vez, apenas uma parcela na soma de seus considerá-
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veis serviços à grande causa, cuja vitória esplendeu nos dias de outubro". E ressalta
outros méritos do l/der gaúcho: "É que, ao lado da atividade tribun(cia, coube-lhe,
em todos os momentos, agir no meio subterrâneo da po/(tica... Nesse oculto mas
importante setor das campanhas po/(ticas, ninguém sobrepujou a João Neves na segurança da estratégia e na habilidade da tática. Ele foi sempre inexced(vel no mérito
de sugerir e formular iniciativas, conciliar opiniões, agremiar forças, suscitar e corporificar idéias, conter e serenar paixões; enfim, no talento de, por processos os mais
sutis e engenhosos, remover dificuldades, acomodar competições, desmanchar equ(vocos, compor divergências, unir, orientar e conduzir homens'~ (51)
b) O TRIBUNO POL/T/CO
Se, no contexto da crise sucessória, a combinação entre a figura do negociador e do orador pol(ticos equilibra-se harmoniosamente, observando-se a importância relativa de cada uma dessas qualidades, no conjunto do per(odo em estudo
(1928-1937) ressalta amplamente o papel do orador. Não apenas nos candentes debates na Câmara e nos com(cios da Aliança Liberal, mas também na jornada c/vica
em favor de São Paulo, em 32, e no seu retorno, após o ex(/io, à tribuna parlamentar, de 1935 a 1937.
O próprio Presidente Antonio Carlos, no mesmo prefácio, embora tendo ressaltado sua habilidade pol/tica, considera os discursos pronunciados "na acidentada
fase de julho de 1929 a outubro de 1930" como "modelo de extraordinária eloqüência, alto pensamento, ardor c/vico, força e persuasão e extrema fulguração verbal': E não hesita em dizer que "nos fastos de nossa tribuna parlamentar nenhum
a eles sobrelevará nesses méritos, já no Império, já na República. Pronunciando-os,
João Neves alcandorou-se até a fama que aureo/a os nomes imortais de Antonio
Carlos, o primeiro, Montesuma, Saltes Torres Homem, Fernandes da Cunha, Silveira
Martins, José Bonifácio, o moço, Ruy Barbosa e Joaquim Nabuco". (52)
Rememorando seu estilo pessoal de falar em público, ele próprio relata a
maneira como concebia os seus discursos, confirmando suas qualidades inatas de
tribuno pol(tico: "A não ser duas ou três vezes, jamais escrevi meus discursos. Quer
antes na Assembléia Estadual, quer aqui ha Câmara, mesmo nos momentos mais delicados da Aliança Liberal, sempre estudei bem as considerações que devia expender, tomando as necessárias notas, mas improvisei a forma que ia dar-lhes". 1:.· observa que, "ao oposto do discurso acadêmico, o discurso parlamentar perde muito
quando escrito, sobretudo porque as interrupções e apartes não raro arrastam o orador para caminhos inesperados". (53)
Entretanto, em 1928, ao assumir sua cadeira de Deputado Federal, segundo
seu próprio depoimento, "as sessões da Câmara eram habitualmente desinteressantes. Muitas vezes, nem mesmo havia matéria de Ordem do Dia a discutir ou votar.
Acabado o Expediente, mal o Presidente declarava encerrados os trabalhos, o recinto se enchia de jornalistas e po!(ticos, formando-se grupos de palestras até por volta
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das cinco da tarde'~ Em face desse marasmo po/(tico, voltou-se João Neves, inicialmente, "para o desempenho dos encargos que me cometera o Governo do Estado,
e entrei a freqüentar os Ministérios da Viação, Fazenda e Agricultura, discutindo os
nossos interesses". Como todo debutante na tribuna parlamentar da Câmara Federal,
preocupava-se, obviamente, com seu primeiro discurso, especialmente em função da
fama que possu(a de orador: "Estava eu, assim, longe de pensar num discurso de estréia, quando, nos meados de agosto, o /(der da Maioria me convidou para falar, em
nome da Câmara, na sessão com que, a 23 daquele mês, se comemorava o centenário da paz entre o Brasil e a Argentina. Busquei, por todos os meios, esquivar-me ao
honroso encargo, mas acabei cedendo devido à pressão de meus companheiros de
bancada. Na data marcada, as tribunas e galerias regurgitavam de assistentes, inclusive o Corpo Diplomático". (54)
Seu primeiro discurso teve muito boa acoihida entre os Parlamentares e a
Imprensa, embora na introdução procurasse tomar algumas cautelas de orador estreante: "Sr. Presidente, rendo sinceras graças à minha fortuna po/(tica, tão humilde nas suas origens quanto desambiciosa nas suas finalidades, porque ela me proporcionou a ventura de subir pela primeira vez a esta tribuna que ainda guarda o eco
de tantas vozes que em dois regimes exprimiram todos os anseios da Pátria, para entrelaçar as minhas palavras iniciais com a comemoração de uma efeméride gloriosa".
Adiante, prossegue em seu cauteloso intróito: "Não me era /(cito, entretanto, recusar o convite que me foi feito para celebrar essa data por tantos Utulos memorável
não só na história de nosso Pa(s, senão na história do próprio continente americano.
E descubro até uma particular atração entre a palavra que celebra o feito glorioso e
a condição de procedência do representante que é encarregado de o fazer. Sou,
neste caso, por delegação do eleitorado do Rio Grande do Sul, seu mandatário político; e, pois que o Rio Grande do Sul foi aquele que contribuiu com a maior parte
dos soldados e dos generais na grande campanha; pois que o Rio Grande do Sul
teve o seu território calcado pela invasão; pois que o Rio Grande do Sul deu os rios
que precipitaram ou detiveram a marcha dos Exércitos, justo era que, na obscuridade de minha palavra, ressoassem, como em um tropel glorioso, as cavalgatas que, na
terra, há pouco mais de um século, representaram a luta entre o Brasil e a Argentina". (55)
A oração de estréia de João Neves foi o marco inicial-de sua carreira de consagrado tribuno na Câmara Federal, já que, como ele mesmo observa, com humildade, "é claro que minha presença na tribuna naquela tarde (... ) foi como se comparecesse a uma banca de exame. Colegas e jornalistas sentaram-se nos seus lugares para
verificar se era ou não merecida a fama que, malgrado meu, me precedera. Tive a
impressão de haver sido aprovado. Pelas palmas, que várias vezes me interromperam,
como coroavam o final do discurso". (56)
Depois da auspiciosa estréia, a voz de João Neves silencia, voluntariamente,
durante quase um ano, enquanto se dedica às manobras po/(ticas de bastidores. As
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negociações com Minas, consolidadas as articulações internas com o chefe do Partido Republicano Rio-Grandense e com o Presidente do Estado, desenvolveram-se,
a partir do primeiro contato, em in/cios de junho, entre o Secretário do Interior de
Minas, Francisco Campos, e o l/der da bancada rio-grandense, João Neves. Novas
articulações ocorreram, posteriormente, bem como consultas aos respectivos Estados, ficando selado o acordo entre Minas e Rio Grande, em 17 de junho de 1929,
dependendo apenas da ratificação de Borges, que ocorrerá no dia 27 no mesmo mês.
Somente após as cartas enviadas, em 11 e 20 de julho, respectivamente, pelos Presidentes dos Estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, ao Presidente da República, informando-lhe da indicação do nome de Getúlio Vargas para sucedê-/o, e
encerrada a troca de missivas que com ambos manterá Washington Luiz até fins de
julho, é que o //der da bancada gaúcha pronunciará o seu segundo discurso na Câmara, para justificar a candidatura Getúlio Vargas à Presidência.
A posição oficial do Governo Federal a respeito da sucessão bloqueava qualquer discussão sobre o assunto antes de setembro. Entretanto, a discussão aflorou
no Senado em 12 de julho, quando "o Sr. Fe/iciano Sodré, Senador pelo Estado do
Rio, homem tido e havido como agitado, declarou (... )aberto o debate em torno da
sucessão". (57) Ninguém teria dado maior importância à colocação do problema,
em função dos "aspectos psicológicos da personalidade do Senador fluminense", se
o Sr. Batista Luzardo, Deputado gaúcho, do Partido Libertador, "não se tivesse prevalecido da deixa do Sr. Sodré para agitar da tribuna da Câmara o magno problema". (58)
A questão foi apresentada, porém, em sua verdadeira dimensão somente em
agosto de 29, quando João Neves, de posse de todos os elementos referentes à solidez do pacto, já não mais secreto, entre o Rio Grande e Minas, faz uso da tribuna da
Câmara para justificar a candidatura Vargas e informar à opinião pública sobre a
luta sucessória, tendo que enfrentar, pela primeira vez, cerrado debate com o //der
da Maioria, Manuel Vi!aboim, e outros Deputados vinculados ao situacionismo
federal.
Seria longo e fastidioso reproduzir, mesmo numa descrição sumária, o conjunto de discursos que se incorporaram no itinerário do //der gaúcho, que vai desde
a justificativa da candidatura Vargas até os revolucionários discursos pronunciados
no calor da campanha eleitoral. Neste sentido, como amostra simbólica da atmosfera parlamentar durante a jornada liberal, seria interessante reproduzir algumas passagens significativas deste primeiro discurso de 29, cujo teor polêmico expressa o
estilo arrebatado e vibrante do grante tribuno parlamentar que foi João Neves.
Como este discurso é o marco inicial da campanha da Aliança Liberal, ficará, para
a posteridade, cognominado de "Levantando as âncoras", em função de uma imagem retórica que o orador utilizará na sua peroração.
Ao iniciar sua oração, João Neves exalta um fato singular na história po/(tica republicana do Rio Grande do Sul: a união, em frente única, dos republicanos
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e libertadores, dos "pica-paus" e "maragatos", tradicionais e irreconciliáveis adversários na po!/tica e nas armas: "Há cem anos", diz o l/der da bancada gaúcha, "separam-se os rio-grandenses em dois campos, ferozes na luta armada, mas generosos
na paz suave, embora não duradoura. Hoje, de novo se reúnem os rio-grandenses. Já
não são dois Partidos que se abraçam na fronteira das suas idéias: são as fam/lias, as
escolas, as usinas, as estâncias, enfim, um povo inteiro que fala pela minha palavra
para dizer que quer a candidatura gaúcha, se ela for a candidatura do Brasil. Nunca
fomos tão grandes!"
Adiante, João Neves prosseguirá de forma provocante e desafiadora, referindo-se à candidatura Vargas: "Se precisássemos, nesta hora, de um consolo imenso,
ao aparente repúdio a que lançavam o nome do Magistrado Supremo de nossa terra,
as palmas da população inteira da metrópole, que nos aplaude e ouve, valeriam por
uma eleição prévia, em que já somos vencedores!" A seguir anuncia, com destemor:
"Aqui vai começar a nossa campanha, campanha de fé ardente nos grandes destinos do nosso Brasil, mas, sobretudo, campanha clvíca, porque sabemos o preço do
sangue, sabemos como custa morrer e ver morrendo os irmãos pela causa da nacionalidade, seja na manutenção do Governo passado, seja na defesa do Governo atual".
Após declarar que Getúlio "nunca pretendeu candidatar-se à Magistratura
Suprema da República" e explicar "a imensa relutância que teve em aceitar o posto
que lhe ofereceram", cedendo apenas "à imposição de seu Partido", João Neves
parte para o ataque, criticando a condução do Presidente: "Coloquemo-nos nesse
dilema, do qual ninguém poderá fugir: ou o Sr. Getúlio Vargas era um nome digno
de receber o placet do primeiro cidadão da República, que é o Sr. Washington Luiz
(... ), ou então o Sr. Getúlio Vargas não era digno sequer de ser submetido ao apreço
dos amigos do Governo,· e nesse caso, por que essa comédia de coordenação, quando
foi a pior divisão que se podia fazer?" E contínua na acusação a Washington Luiz:
"O nobre Presidente da República disse ao meu eminente amigo e colega Sr. Flores
da Cunha que considerava o Sr. Getúlio Vargas um amigo, e era um nome digno da
posiç_ão'~ Pergunto agora: "Se o Sr. Getúlio Vargas era isso para o Governo da
República, se presidia um dos maiores Estados da Federação, se era o expoente do
Partido que durante quatro anos, com as armas na mão, sustentava até a integridade
da Pátria, se era e é um homem de caráter, se foi o executor em primeiro plano da
reforma financeira, por que, então, não se consultaram as forças pol/tícas e se fez
em pleno Catete o recrutamento delas para propor o nome do Sr. Julio Prestes? Isso
não é coordenação,· isso é - perdoem que diga e o faço sem agravo - mistificação!
(Apoiados, protestos. Palmas nas galerias e no recinto.)
Depois de manter intenso debate com seus aparteadores, o Deputado gaúcho
retoma o fio da meada num tom ameaçador: "Devo, porém, agora, aflorar assunto
capital. Ele, só por si, mostrará ao Brasil quem vai ser responsável pela luta de amanhã'~ E adverte com veemência: "Vou agora levantar a ponta do véu e provar à
Nação por que vamos, amanhã, para o pré/ia aceso das urnas e, quiçá, para o pré/ia
terr/vel das armas. (Protestos.)
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Na peroração de seu discurso, representativo de seu estilo candente na triparlamentar, João Neves conclui com otimismo: "Já agora, Sr. Presidente- e
para finalizar - com as âncoras levantadas, antes de cortarmos as amarras que nos
prendem à terra firme da paz pol(tica, em demanda do mar alto da luta, no qual as
tempestades serão a colheita dos ventos semeados, a tripulação ainda exclama: a
bandeira que vamos içar é flâmula de paz e não de guerra! Marchamos para buscar
nas últimas ramificações da vontade pública os imperativos da Nação! Vencidos
com lisura, reconheceremos com prazer a nossa derrota; mas, vencedores, ninguém
nos arrebatará o prêmio de tanto sacrif(cio, ninguém ousará esbulhar a Nação na sua
escolha! (Bravos.) Somos a maioria hoje; seremos, talvez, a unanimidade, amanhã!
Mas eu vos garanto - e, ainda nesta hora, digo aos nossos adversários estas palavras
de tranqüilidade e de paz - que, mesmo nos momentos inquietos da batalha dvica,
brasileiros, não esqueçamos que somos todos irmãos! (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas no recinto e nas galerias. Bravos! O orador é vivamente cumprimentado e abraçado.)" (59)

~na

O tom dos discursos de João Neves subirá às vésperas da eleição nos com(cios da campanha em prol da Aliança Liberal, onde se transformará no porta-voz
mais radical dos ideais revolucionários. Na caravana que seguiu, partiu para o Norte,
em janeiro de 1930, a bordo do navio "Orânia". Apesar de Vargas pedir-lhe, insistentemente, como comenta Hélio Silva, que não pregasse a revolução, "porque tal
pregação só serviria para afastar das urnas os eleitores", não resistiu aos apelos da
massa. (60) Ele mesmo, reconhecendo que deveria "cumprir o que ele (Getúlio) desejava e me parecia irrecusável", confessa que procurou falar no Teatro Santa Isabel,
em Recife, "com calor, porém sem arrebatamentos belicosos". Mas o seu temperamento de orador sens(vel aos reclamos do auditório que gritava "viva a Revolução
Brasileira" sucumbiu à tentação: "Ainda tentei resistir à imposição, mas, rapidamente compreendi, falharia à lisonjeira expectativa com· que fora ruidosamente acolhido
pelo povo assim que se descerrou o velário (... ) "Rapidamente passei da análise dos
fatos administrativos para a veemente condenação do poder pessoal de Washington
Luiz, de seus atos de perseguição aos adversários, de seu desprezo pela Constituição
e leis e conclui: "Ou nos abrem as urnas para votarmos livremente, sem coação nem
suborno, e proscre~'em a ata falsa, ou, então, brasileiros, de armas na mão para a
democracia e os direitos do povo!"

E, ao encerrar o seu discurso veemente e provocativo, pronunciará um apelo
t/pico da linguagem revolucionária da causa oposicionista: "Trago a Pernambuco o
coração do Rio Grande do Sul. Ele baterá convosco em todas as horas de vitória ou
de aflição. Ninguém conseguirá superar-nos antes que realizemos a soma dos nossos
compromissos. Vamos para as urnas, na expectativa de um pleito liso e l(mpido.
Mas jamais, pernambucanos, aceitaremos como boa a sentença da fraude ou nos renderemos à imposição da violência oligárquica". (... ) "Ide, pernambucanos, para os
com/cios, confiantes nos direitos que nos assistem, impondo ao Governo o respeito
à liberdade do sufrágio. Mas, se a 1C? de março, os donatários do Brasil tentarem afo-

36

gar no mar morto da trapaça o pronunciamento da Nação, levantemo-nos em armas,
por amor ao Brasil". (61)
111- JOÃO NEVES: O TRIBUNO DAS OPOSIÇÕES

Vitoriosa a Revolução de 30, João Neves u .:saparece, paradoxalmente, por
decisão pessoal, da primeira linha de luta da polt-t.:-'1, recolhendo-se a uma função
técnica de Consultor Juddico do Banco do Brasil. Recusa qualquer função política que lhe fora oferecida pelo Chefe do Governo Provisório, seja o Ministério da Justiça, seja o Governo do Rio Grande. Parece, à primeira vista, um comportamento
surpreendente para um líder, quando os seus principais objetivos políticos, defendidos com tanto entusiasmo na tribuna parlamentar e nos comícios, são plenamente vitoriosos. A solução deste enigma não se encontra apenas nos corajosos e agressivos discursos pronunciados em plena Revolução Paulista de 32 contra o Governo
Provisório, após dois anos de silenciosa hibernação, mas na análise das relações conflituosas entre alguns Estados (Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas) e o novo
Governo, nas quais João Neves tomará parte ativa.
O que se pode inferir da sua atitude, a partir dos relatos e documentos sobre
o intrincado período, é que o tribuno gaúcho, após um desentendimento com
Getúlio Vargas, antes da tomada do Poder, a propósito de quem exerceria a governança do Estado na ausência de seu titular, decide auto-excluir-se de qualquer função política na hipótese de vitoriosa a Revolução de 30.
O que sensibiliza João Neves é a deliberação de Getúlio de entregar o Governo do Estado não a ele, como Vice-Governador, mas ao Secretário do Interior,
Oswaldo Aranha. Em carta que lhe envia, em 7 de outubro de 1930, informa: "Pretendo seguir, por esses poucos dias, para o campo de operações, no Paraná" e acrescenta que "não é conveniente, porém, (.. .) que, durante minha ausência, assumas o
Governo, o qual deverá ser ocupado por Oswaldo Aranha. Embora esteja certo da
vitória, não posso prever o desenlace do movimento, quanto à sua direção suprema".
E acrescenta Vargas: "Assumindo o Governo, ficarias impossibilitado, desde logo,
para exercer o mandato de Deputado. Isso, evidentemente, não seria aconselhável,
de início, porque ficaríamos privados do líder da bancada, quando ainda não sabemos qual o rumo definitivo dos acontecimentos." (62)
A resposta de João Neves, em cifrado urgente, não deixa dúvidas quanto ao
seu ressentimento com a atitude de Vargas: "Acabo receber carta. Bem compreendo
intuitos deitaram apelo, nada tenho a opor. Apenas, por decoro renunciarei imediatamente à Vice-Presidência. Nunca tive outro pensamento senão seguir logo para
o campo de luta (... ) Não poderei, porém, ocupar posto cujo preenchimento em
momento difl'cil não me possa caber (... ) Embarcarei como simples soldado para o
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front (... ) Fico muito agradecido pela confiança em mim depositada para agir como
Iíder bancada na hipótese derrota movimento." (63)

Apesar da tentativa de retratação de Getúlio ("não compreendeste intuito
minha carta. Qualquer posto prefiras ser-te-á conferido"), o l/der da bancada permanece intransigente. Resiste, também, aos apelos de Oswaldo Aranha, que reconhece a procedência do melindre de Neves e convida-o para chefiar a coluna do litoral: "Não posso aceitar teu apelo. Já não sou companheiro do estado-maior político.
Despojei-me de todos os mandatos. Só permaneço como soldado até a vitória. O
laço partidário que nos prendia está roto. Sei esquecer, mas não quero perder a estima de mim mesmo, aceitando postos de compensação. Ademais, eu não sou soldado, quanto mais general." (64)
Após a dissolução do Congresso pelo Governo Provisório, João Neves, além
de suas atividades no Banco do Brasil, desempenha, informalmente, uma função,
decorrente de sua liderança natural, de articulador das forças pol/ticas estaduais que
apoiaram a Aliança Liberal e, ao mesmo tempo, de interlocutor destes grupos junto
ao Chefe do novo Governo. Nesta perspectiva, utiliza o seu prestigio moral, de ven·
cedor sem espólio castrense, para influir, segundo sua concepção, nos destinos da
Revolução de 30. Sua ação, embora coerente com sua pregação revolucionária,
entra em conflito com a nova ordem, na medida em que, contraditoriamente, ajusta-se mais com o estilo dos regionalismos da Velha República do que com a direção
centralizada e nacional infundida pelo Governo Provisório, sob a inspiração dos "tenentes" e do Ministro da Justiça, Oswaldo Aranha.
A situação pol/tica, após o entusiasmo dos primeiros tempos que se sucedem
à vitória da Revolução de 1930, começa a se tornar amb1gua, pela ausência de uma

definição ideológica por parte do Governo Provisório. Tal situação provoca um
vazio pol/tico, conduzindo os grupos pol/ticos e ideológicos a se organizarem, a fim
de influenciar o novo Governo. O per/odo que vai até a Revolução Constitucionalis·
ta de São Paulo, em julho de 1932, está polarizado por essa contradição pol/tica. Os
grupos que representam a burguesia e a pequena burguesia urbana se dividem em
torno da questão relativa à oportunidade de convocação da Assembléia Constituinte. Estas tendências organizam-se face à concentração do poder do Governo Provisório, que se atribui, por decreto, em novembro de 1930, os poderes Executivo e
Legislativo, até que uma Assembléia Constituinte eleita estabelecesse a nova organi78('iio constitucional do Pa/s.
farte da opinião pública, tendo São Paulo como I/der e com o apoio de grupos revolucionários da Oposição do Rio Grande do Sul e de Minas, reclama a convocação imediata da Assembléia Constituinte, em nome dos ideais liberais. Outra parte,
de tendência antiliberal, liderada pelas correntes dominantes do tenentismo, do
Clube 3 de Outubro, defende a continuidade do Governo Provisório.
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Como ressalta recente análise de uma cientista política paulista, "vencedora
a Revolução de 30, parecia aos políticos crescidos e amadurecidos na vida federalista da Velha República que mais uma vez São Paulo e Minas Gerais, sob o comando
de novos líderes, encobertos por novas roupagens ideológicas, governariam a "Nova
República'~ Entretanto, "nada mais distante do que o que viria realmente ocorrer,
a saber.· o crescimento e a consolidação do Poder Federal, calcado sobre o sepultamento da autonomia dos Estados, confirma a direção centralizadora que já se inciara na década de 20. Na ótica dos homens revolucionários, o "Brasil Novo" não poderia mais conter a manutenção da política do "café com leite" e dos estadualismos
estreitos. De resto, a estrutura econômica brasileira mais diversificada estava a exigir
a integração do mercado nacional e o desaparecimento do antigo federalismo sob
o comando da economia paulista". E prossegue referindo-se ao significado da Revolução de 32: "O equ(voco paulista, que desabrochou na guerra civil, iniciou-se com
a decisão de Getúlio Vargas de não entregar o Governo do Estado· às forças civis
paulistas do Partido Democrático que haviam feito a Revolução (... ) Os ditos de
"São Paulo ocupado", "São Paulo colonizado" e outros afins encontraram eco na
população paulista, sensível à imagem de "locomotiva puxando os vinte e um vagões'~ O rastilho do separatismo, da necessidade de defesa do orgulho paulista, de
salvar a honra bandeirante, espalhou-se até a deflagração do movimento revolucionário de 9 de julho".
O aspecto mais original de seu estudo, porém, aparece, quando observa que
"os detalhes preparatórios da conspiração de 32 (... ) refletem os percalços e as ambigüidades de uma elite econômica que, para enfrentar os problemas decorrentes
da crise econômica mundial, necessitava da força de um governo centralizador que
não mais permitisse o monopólio do mando paulista no processo decisório do País.
(... ) A bandeira ideológica paulista retratava os conflitos de uma elite econômica,
porta-voz de um regime desestatizado, quando a intervenção constituiria o remédio
para a defesa do capital paulista." (65)

Neste contexto, o papel de articulador pol(tico desempenhado por João
Neves, desde a tomada do poder dos revolucionários de 30 até a Revolucão Paulista
de 32, revela os limites de sua visão acerca da mudança pol(tica, econô~ica e social
em processo no País e que faria a Revolução de 30 transpor as barreiras de suas próprias fronteiras ideológicas. Certamente, João Neves tem razão em indignar-se contra
a traição dos ideais políticos da Aliança Liberal, solenemente proclamados pelo candidato à Presidência da República no histórico cenário da Esplanada do Castelo, em
2 de janeiro de 1930, (66) mas, provavelmente, em função de sua análise eminentemente política da situação, não compreende o sentido da mutação no campo econômico e social que estava, de fato, em gestação no bojo da Revolucão. Neste sentido é que, apesar dos desvios programáticos e dos erros pol(ticos. cometidos pelo
Governo Provisório, a Revolução de Outubro torna-se um marco definitivo na evolução da sociedade brasileira.
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Este fato não desmerece o significado pessoal da ação de João Neves, que,
condicionado por sua análise liberal da sociedade brasileira, transforma-se, progressivamente, de /(der mais radical dos ideais revolucionários num dos seus mais corrosivos adversários. Tal atitude explica que o. tribuno da Aliança Liberal metarmorfoseie-se, pouco a pouco, no tribuno das oposições, ao engajar-se na Revolução Constitucionalista de 32 e ao retornar à Câmara Federal em 35.
João Neves relatará, num livro escrito no ex(fio, em fins de 1932, suas atividades po/(ticas, desde a vitória da Revolução de 30 até o fracasso do movimento
paulista, cujo t(tulo "Accuso!,; testemunha seu novo estado de espkito. Desde as
primeiras páginas, percebe-se não apenas um rompimento víscera/ com a nova ordem, mas, sobretudo, um profundo ressentimento pessoal com Getúlio. (*) Este
ressentimento tem ra(zes antigas, embora, de forma paradoxal, decorra de sua voluntária exclusão do poder po/(tico, recusando-se, por razões de divergências e auto-estima, a colaborar com a obra da Revolução. Preferindo não aceitar nenhuma função
polftica de responsabilidade compat(ve/ com seu papel de L(der da Aliança Liberal,
tenta travestir-se em eminência parda do regime e acaba, em conseqüência, marginalizando-se politicamente: "Vencedora a Revolução de 1930, tratei de pôr desde
logo em execução meu antigo des(gnio - antigo e irrevogável - de não ocupar nenhum posto de governo". (**)O tom ressentido de quem se encontra à margem das
decisões transparece, nitidamente, no in(cio de seu livro, quando descreve o ambiente na casa do Ministro da Justiça, Oswaldo Aranha, e sua inexplicável apatia: "O salão regurgitava de jovens militares, quase todos fardados, numa algazarra muito parecida com a das antigas repúblicas de estudantes. Discutiam os moços acaloradamente em torno do Sr. Aranha e do Sr. Juarez Távora(... ) Reclamavam, todos a uma
voz, a redação de um programa de governo (... ) No fim da tertúlia, a que assisti sem
comentários, combinaram os salvadores do Pa(s e donos da Revolução que uma trindade, composta dos Srs. Aranha, Juarez, e não me recordo qual outro, redigiria a
Nova Lei das Doze Tábuas ... " (69)

(*)

Não está longe o dia em que trace o perfil daqueles que se apoderaram, por obra de traição, da duplicidade e da hipocrisia, dos destinos de nosso infortunado País. Aberto o velário (... ) a fisionomia do Ditador ressaltará na literaiidade das suas palavras, surgindo aos
olhos de todos a panóplia dos recursos multiformes com que ele galgou o poder, graças,
sem dúvida também, à minha dedicação sem limites, ao arrojo de minhas iniciativas, à
minha insubjugável força de vontade, resistente à inundação de todas as desilusões e de todas as debilidades do atribulado candidato da Aliança Liberal. Provarei à Nação, sem reservas, quantas vezes fui compelido a detê-lo, pela aba do jaquetão, para que não desertasse
o bom combate e se não acarneirasse, tímido e arrependido, na grei oficial do passado ... "

(67)
(**) "Os motivos dessa deliberação nasciam precisamente das minhas divergências anteriores

com o Sr. Getúlio Vargas. A campanha liberal cavara entre nós um abismo. Ele logrou evidenciar que éramos, no mundo pai ítico, dois ant(podas. Nunca falamos a mesma I (ngua. O
então Presidente do Rio Grande do Sul, Jogo depois de candidato à suprema magistratura
da República, apareceu-me, em toda a nitidez de seus contornos, como um comodista incorrigível, um calculista frio, sem a chama de um só ideal." (68)
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No interregno entre 1930 e 1932, João Neves desenvolverá uma ação de bastidores, aparentemente, sem eficácia pol(tica. Primeiro, tenta influir sobre Vargas
no sentido de dar a São Paulo um Interventor civil e paulista, mas Oswaldo Aranha
consegue convencer o Chefe do Governo Provisório de que deveria indicar o Delegado militar e pernambucano João Alberto. (*) Desde 8 de dezembro de 30, em
carta enviada ao chefe do PRR, Borges de Medeiros, ele não esconde sua insatisfação com as primeiras decisões do Governo Provisório: "A meu ver, grandes são os
erros cometidos. Parece que o Governo administra au jour le jour, sem plano preconcebido, sem rumos previamente traçados, sem persistência nas diretrizes que
adota, marchando e contramarchando, entre vacilações habituais'~ (. .. ) "Dois erros,
porém, sobrelevam os demais- a nomeação dos Interventores e a instituição de um
Tnbunal Revolucionário (... ). Bem imagine, decerto, o eminente Chefe, o pesar com
que assisto ao desfiguramento de nossas melhores intenções." (11)
Num segundo momento, em fins de 31, João Neves reaproxima as forças pollticas gaúchas: em sua residência, em Cachoeira, reúne o L(der do Partido Libertador, Raul Pilla, o chefe republicano, Borges de Medeiros, e o Interventor Flores da
Cunha. Deste encontro nascerá "uma norma de ação comum, e a fórmula de Interventor civil e paulista foi por mim apresentada aos três, e de meu punho escrita a
amistosa advertência ao Sr. Getúlio Vargas". Esta comunicação foi enviada pelo Interventor gaúcho ao chefe do Governo Provisório, "igualmente chamando a atenção do Ditador para os perigos da militarização dos Governos estaduais". Como
relata João Neves, "no dia imediato assistimos contristados à sa(da do Sr. José
Maria Whitacker (paulista) da Pasta da Fazenda e à ameaça de demissão compulsória
dos Srs. Lindolfo Collor e Baptista Luzardo, por imposição do Clube 3 de Outubro
(... ). Começava o ambiente a eletrizar-se." (72)
Incumbido pelo L(der libertador, Raul Pi!la, em banquete realizado em sua
homenagem em Porto Alegre, de "ser, perante os brasileiros, campeão da Lei contra o Arbltrio, do Direito contra a força, da ordem civil contra a erupção militarista
nos domlnios da polltica", João Neves aceita "o mandato arriscado e dif(cil". (73)
Retornando ao Rio, encontra o Sr. Oswaldo Aranha substituldo na Pasta da Justiça
pelo Jurista gsúcho Maun'cio Cardoso. Sendo este um "constitucionalista declarado", decide não perturbar a ação do novo Ministro, alienando em suas mãos "todos
os poderes que me haviam solenemente outorgado os Partidos gaúchos". (14) Mas
(*)

"À tarde fui ao Catete (...). O Sr. Getúlio Vargas disse-me, de entrada, que não pretendia
nomear o Sr. João Alberto (... ). Estava eu, depois de umas duas horas, mais tranqüilo,
quando chegou ao Palácio o Sr. Oswaldo Aranha. Ao dar comigo, S. Ex~ não disfarçou um
relâmpago de contrariedade no olhar. Compreendeu o objetivo de minha visita e foi logo
dizendo que vinha de uma reunião de oficiais, em que haviam assentado graves resoluções,
concordando todos em que a nomeação do Sr. João Alberto se impunha, restando apenas
o pronunciamento do Sr. Getúlio Vargas. Era para o Sr. Aranha o tempo das vacas gordas
no prestigio pol(tico ( ... ). O Sr. Getúlio Vargas, que me acabara de revelar sua nenhuma
disposição de entregar São Paulo ao Sr. João Alberto, mudou imediatamente, regateou
frouxamente, fez concessõe.s e terminou dizendo que sim." (70)
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a permanência de Maurício Cardoso no Ministério será meteórica, uma vez que, após
o empastelamento do Diário Carioca por elementos do Exército e da Marinha, o Ministro da Justiça demite-se por sentir-se atingido por este incidente. (*) Da mesma
forma, João Neves considera-se, moralmente, obrigado a demitir-se de suas funções
de Consultor. do Banco do Brasil e retoma para o Rio Grande do Sul, em março de
32, com o Ministro demissionário, tendo ambos recebido calorosa acolhida da população da Capital.
A partir desta época, as relações entre o Governo Central e as lideranças gaúchas (inclusive com a solidariedade aparente de seu Interventor) tornam-se tensas,
provocando, até mesmo, por decisão de Flores da Cunha, a concentração de tropas
da Brigada Militar em Santa Maria e a organização de dois corpos provisórios, com
dois mil homens cada um, em Livramento e Vacaria.. Entretanto, Assis Brasil preconiza ainda o diálogo com o Governo: "Entre a ida dos demissionários ao Rio
Grande do Sul (8.3.32) e fins de março, segundo Carone, os gaúchos tentam impor
condiÇões a Getúlio Vargas, começando por um Heptálogo, feito por Assis Brasil.
As condições se resumem em inquérito e punição dos autores do atentado ao Diário
Carioca; decreto fazendo voltar a Constituição de 1891, na parte relativa aos direitos do cidadão; liberdade de imprensa, etc. Devido à resposta evasiva de Getúlio
Vargas, Raul Pi/la e Borges de Medeiros, mais radicais, enviam-lhe um Decálogo
(16-3-32). Procurando contemporizar, Vargas manda chamar Flores da Cunha,
oferecendo-lhe o Ministério da Justiça e o convence a agir mais calmamente.(**)
A tentativa de conciliação fracassa, e os gaúchos rompem com Getúlio Vargas
(29-3-32)., (77)

Aos poucos, a ação de João Neves começa a desembocar na oposição ao regime, ao procurar, após todos os fracassos das tentativas anteriores, "alicerçar a
aliança entre os Partidos do Rio Grande, de São Paulo, de Minas e outras organizações pol(ticas, em ordem a se constituir uma força de opinião capaz de constranger
"O Clube 3 de Outubro, por sua vez, a pretexto de que o Diário Carioca era de linguagem
abusiva contra os revolucionários, organiza o empastelamento do jornal (24-2-32). O último fato provoca onda de protesto das oligarquias e declarações de que o Governo iria
punir os responsáveis. O Ministro da Justiça, Maur(cio Cardoso, e o Chefe de Pol(cia, Baptista Luzardo, ambos gaúchos, querem esclarecer o caso e prender os culpados; Getúlio
Vargas contemporiza, o caso se arrasta por alguns dias, até que em 3 de março de 1932 se
dá o rompimento definitivo dos gaúchos com Getúlio; Maurício Cardoso, Lindolfo Collor,
Batista Luzardo, Barros Cassai e João Neves da Fontoura pedem demissão de seus postos
e se dirigem ao Rio Grande, onde recomeçam campanha mais acirrada pela constitucionalização, com comícios, banquetes, etc. (75)
(**) Seria longo elucidar as contraditórias relações entre o Interventor Flores da Cunha, as lideranças partidárias gaúchas e o Governo Provisório. Aparentemente,, o momento de transição na mudança de atitude de Flores em favor de Vargas, que o conduzirá a apoiar o Chefe
do Governo no combate à Revolução Paulista, será sua viagem ao Rio, neste período,
como descreve João Neves: "Ao cabo de cinco dias, regressava (do Rio) o Sr. Flores da
Cunha. Vinha carrancudo e hermeticamente fechado a todas as curiosidades. Começou
desde aí seu hábil trabalho de isolar-nos da mesa das deliberações."(76)
(*)
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a ditadura, pela simples ação catalltica, a consultar a Nação em comlcios próximos
e livres': (78) Nesta ocasião, como mandatário da frente única gaúcha, assina, com
l/deres paulistas, um pacto polltico que "só terminará quando estiver empossado o
primeiro Governo constitucional", comprometendo-se as frentes únicas paulista e
gaúcha "a não aceitar nenhum acordo com o Governo ditatorial sem prévia anuência': O objetivo básico do "entendimento preliminar" é o de que "os componentes
das duas formações partidárias esperam da articulação dos seus esforços o pronto
advento do regime constitucional em moldes compatlveis com a média da opinião
brasileira, a experiência decorrente do regime republicano terminado a 24 de outubro de 1930 e os progressos do direito.público." (79)
Finalmente, a última negociação de João Neves junto ao Chefe do Governo
Provisório, enquanto a conspiração paulista avançava em largos passos, foi a tentativa de organizar um "gabinete de concentração'~ Vargas, segundo o depoimento do
tribuno gaúcho, "afirmou ter perdido, então, a confiança dos "outubristas" que se
reuniram secretamente, à sua revelia'~ Chamado pelo chefe do Governo, colocoulhe o dilema em que se encontrava o Governo revolucionário: "Ou um Governo de
concentração nacional para uma eleição próxima e séria, ou a revolução na rua'~ E
acrescenta: "Exortei o Ditador a tentar a grande obra da reconfraternização dos
brasileiros, sem reservas nem ódios." (80) Getúlio, em princlpio, parece concordar
com a fórmula e manifesta desejo de remodelar todo o Ministério.
A tentativa de João Neves fracassará mais uma vez, com a demissão do
Ministro da Guerra, Leite de Castro, e sua substituição pelo General reformado Esplrito Santo Cardoso, o que desagrada aos L/deres da frente única gaúcha que desejam "não só um homem digno, como uma expressão exponencial do Exército'~
(81) Diante da solução dada por Getúlio, Neves consulta os L/deres gaúchos sobre
se deve continuar as negociações com o Governo a respeito do gabinete de concentração, e a resposta será negativa. Em conseqüência, em 29 de junho de 32, Neves comunica, em carta a Getúlio, que "os Partidos sul-rio-grandenses dão findas as negociações por mim entaboladas no intuito de constituir um Governo de concentração
nacional" e "lamentam os republicanos e os libertadores gaúchos a impossibilidade
em que se encontram de trazer ao Governo Provisório a sua colaboração e o seu
apoio." (82)
A partir deste episódio, João Neves ingressa de corpo e alma na conspiração
paulista: "Quebrados os vlnculos que me prendiam à Ditadura, enquanto com ela
negociava (... ), entrei resolutamente na trama revolucionária, procurando articular
mais solidamente os elementos de ação." (83)
O desencadeamento da "contra-revolução" paulista ocorreu em 9 de julho
de 32 (antes do perlodo desejado pelos L/deres gaúchos, que era fins de julho),
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tomando João Neves de surpresa (*),já que este pretendia embarcar para Santos a
bordo do Orania, a 12 de julho, data em que "havia eu combinado com os_meus
companheiros de São Paulo" para "assistir ao levante naquela Capital." (85) Retido no Rio, em função dos riscos de uma viagem terrestre para São Paulo, decide,
antes de partir, escrever uma longa carta a Borges, a 20 de julho, especificando as
razões de sua adesão ao movimento paulista: "Bem sabe, prezado chefe, que muito resisti às propostas para incorporar-mea um movimento revolucionário. Minha carta ao
Dr. Pi!la, levada pelo Dr. Paulo Nogueira Filho, é um desesperado apelo à solução
pacffica", após mencionar a escolha do interventor de São Paulo, continua: "Insurgi-me, desde logo, contra a ocupação militar de São Paulo. Chamei a sua atenção
para os riscos da sinistra empreitada. A esse tempo, a opinião do Rio Grande já
se formara, uniforme contra a Ditadura (... ) Toda a opinião do pafs aplaudia o
nosso gesto. Só o Ditador curveteava, procurando vencer-nos naquela intriga, a
divisão, a sedução dos homens de governo nos Senados e mil outros processos em
que se especializou'~ Referindo-se à pressão dos três Estados para "apressar o
desfecho por um ato de força", confessa "que não me intimidava a arrancada. Esta
sempre me pareceu garantida pelo conjunto de forças preparadas. Ouem resistiria
ao Rio Grande e São Paulo em armas?"
Adiante; queixa-se da "traição" de Flores, na hora em que "São Paulo todo, num movimento impressionante, ergue-se como
um só homem (... ),o Rio Grande não se limita a hesitar: pela voz de seu governante,
joga-se ao lado da ditadura para atacar São Paulo'~ E conclui, em tom dramático,
sua missiva: "Não, meu caro chefe, não é possfvel apodrecerem os brasões da nobreza gaúcha na imundice desse charco. Eu não me renderei à evidência dessa torpeza.
Lutarei até o fim. Daqui estou escrevendo, aliciando, concitando. Ajudado por
bons amigos, tudo estou envidando para ganhar o território paulista e incorporar-me
às hastes bandeirantes. Prefiro morrer com elas a viver, se o Rio Grande sair degradado (... ) Se o Rio Grande acabar na cauda da ditadura (... ),então é melhor que o
Brasil acabe de vez (... ) Fui o último que entrou no movimento. Espero ser dos últimos a sair dele." (86)
João Neves, de forma clandestina, voa em direção de São Paulo num "pequeno aeroplano de propaganda que, para fugir aos perigos da caça, teve de fazer
o percurso sobre o mar, entre dois e três mil metros de altura." (87)
Acolhido simpaticamente pelos Lfderes revolucionários paulistas, o tribuno
gaúcho envia telegrama, em 24 de julho, a Borges de Medeiros e Raul Pi/la, incitando-os a apoiarem, com urgência, a causa paulista: "Vencendo fadigas, empecilhos e
( *)
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Como relata Carone, "a nomeação do General Espírito Santo Cardoso (26-6-32) é o
pretexto para o rápido desencadeamento do Movimento Revolucionário. Outro é a
precipitação de Bertoldo Klinger desconfiado de suas ligações com os paulistas, e o general Góes Monteiro tenta convencê-lo de que a ordem polrtico-militar ainda não teve solução satisfatória e que depende do patriotismo de todos para haver tranqüilidade. Klinger
não espera nenhuma solução conciliatória, e o que faz é romper publicamente com o
governo, mandando ofício ao Ministro da Guerra, afirmando que sua nomeação, neste
momento nacional, ... desaponta por vários motivos ... Todos estes fatos somados acabam
levando os grupos do Partido Democrático e os militares a antecederem a data para 9 de
julho" .(84)

riscos, aqui consegui chegar ontem em av1ao, descendo no Campo de Marte (... ).
Deflagrada a luta armada contra a ditadura, em pleno e prévio concerto entre o
Rio Grande Republicano e Libertador e a Frente Única de São Paulo, só me cumpria estar no posto mais próximo de ação". E lança um apelo veemente aos Lideres gaúchos: "Já anunciei a todos que o povo rio-grandense não faltará ao prometido. Não é do nosso caráter prometer e não cumprir (... ). Se os gaúchos não se erguessem, por cima dos interesses, comodidades e conveniências, melhor fora que
o mar tragasse esse berço de lealdade e heroismo. Diz isso quem coloca o amor ao
Rio Grande no ápice da escala dos sentimentos afetivos (.. .). Chefes do Rio Grande, sois o próprio Rio Grande. São Paulo vos espera." (88)
Em São Paulo, o tribuno gaúcho, em discursos vibrantes, reunidos posteriormente num volume intitulado "Por São Paulo e pelo Brasil", reergue sua voz, transformando-se no tribuno das oposições e procurando saldar, com as armas da retórica inflamada, a d(vida moral do Rio Grande para com São Paulo: "Paulistas! Aqui
estou. Colhido na Capital da República pelo desencadeamento inesperado da luta
armada, não pude vir desde logo ocupar um posto entre vossas fileiras compactas.
Ao cabo de tenazes esforços, despendidos por amigos dedicados, consegui chegar
ontem aqui para alistar-me ao vosso lado na pugna sagrada pela boa causa- a da democracia brasileira, comprometida por uma ditadura sem programa e que transformou uma Revolução de fundo popular e de anseios liberais numa deplorável aventura sem ideal." (89)
Fracassada a Revolução Constitucionalista (*), "como em 1930, comenta
Carone, os fatos se repetem em 1932: depois das prisões e ocupação de São Paulo,
do qual é nomeado Governador militar o General Waldomiro Castilho de Lima
(6-10-32), segue-se a deportação dos implicados na Revolução. Evitando a acusação
contra os culpados, as oligarquias vitoriosas - as de Flores da Cunha, Olegário
Maciel, Getúlio Vargas e outros preferem exilar os mais visados(**), fugindo a debates e julgamentos que pudessem reviver seus antecedentes e posições dúbias, ao mes"Apesar de não acreditar que estourasse o movimento Revolucionário e de ter havido indecisão inicial, Getúlio Vargas recebe o apoio de Flores da Cunha e Olegário Maciel. O pri·
meiro deles está a par das articulações militares, mas Borges de Medeiros e Raul Pilla pretendem envolvê-lo mais do que ele deseja, apoiados por Júlio Mesquita F? e os paulistas,
o que leva o Interventor gaúcho a recusar; Olegário Maciel aceita negociar e não entrar
em outra revolução. É assim que a solidariedade destes Estados a Getúlio Vargas permite
afirmá-lo na luta, ainda mais que o tenentismo e interventores de t •Jtros Estados estão fer·
vorosamente ao seu lado, acusando os paulistas de "separatistas" e de pretender a volta
ao antigo "predomt"nio." (90)
(**) No início de novembro, Arthur Bernardes, Pedro de Toledo, Waldemar Ferreira, Bertoldo
Klinger e dezenas de outros são exilados em Portugal (são 77 brasileiros enviados a bordo
do Siqueira Campos), e, em dezembro, um decreto cassa seus direitos políticos por três
anos (Decreto n'? 22.194, de 8-12-1932). Só Borges de Medeiros, devido a Flores da Cunha,
é banido para o Recife. Assim as correntes mais extremistas saem do País, e, apesar de
novas revoluções serem tramadas no exterior - Buenos Aires e Porto -os Euclides de Figueiredo e os Klinger encontram pouca ressonância em São Paulo." (91)
(*)
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mo tempo em que a medida, pelo seu pretenso caráter radical, satisfez ao tenentismo." (92)
Em fins de setembro, João Neves, juntamente com Raul Pil/a, Lindo!fo
Collor e Baptista Luzardo, irá para o ex(!io voluntário na Argentina. A 15 de outubro, os quatro L(deres gaúchos redigem um longo manifesto "Ao Rio Grande do
Sul, a São Paulo e à Nação", baseado no "dever indeclinável de trazer nosso depoimento ao tribunal da opinião pública": "Se há momentos na vida dos povos em que
o verbo humano se faz carne, a nossa palavra, que daqui dirigimos (... ), sangra de
dor e chora de desespero'~ (... ) "Foi na terra que tem liberdade por emblema e erige
o cumprimento da palavra empenhada no mais elementar dos deveres de honra, foi
no Rio Grande do Sul que o crime se consumou. O Rio Grande faltou à sua palavra.
O Rio Grande conspirou com São Paulo, e o homem que governa pars maxima na
conspiração manejou de surpresa o punhal da ignom(nia contra São Paulo. Polui-se
a História de nossa terra. Rasgou-se a sua tradição. Afundaram-se na vergonha da
deserção os seus compromissos de sangue." (93)
Após retornar de Buenos Aires em 1934, João Neves encontra o Pa(s numa
atmosfera de redemocratização, com a realização das eleições para a Assembléia
Constituinte. Estimulado pelas novas condições de participação na vida politica,
decide regressar à atividade parlamentar, como candidato da Frente Única gaúcha.
Enquanto Lider da Minoria na Câmara Federal, pronuncia, com a empáfia tipica de
tribuno parlamentar, seu primeiro discurso, em 16 de maio de 1935, que será publicado num livro significativamente intitulado "A Voz das Oposições Brasileiras".
O discurso inaugural de .João Neves é um libelo contra a ação governamental de Getúlio Vargas, seja na direção da "ditadura sem rumos", seja na politica educacional e financeira. O tom oposicionista do seu pronunciamento, porém, transparece em suas palavras iniciais, onde caracteriza a Minoria parlamentar e seus objetivos: "Sr. Presidente, as Oposições brasileiras congregadas vêm dizer ao Pa(s sua palavra no pórtico da jornada parlamentar " (... ). "Depois dos fundos e sangrentos
dissidios que dividiram a fam(lia brasileira, a impressão do observador imparcial é
de que não houve apenas subversão de um regime. Todos os valores foram profundamente alterados na sua estrutura. Mas nem só isto, que já seria muito. Parece que
assistimos a uma transposição de pólos."

A seguir, o orador reporta-se ao fracasso dos ideais de 30: 'Tudo indicava
que Outubro de 1930 demarcasse as duas margens entre as quais deslizariam as
águas renovadoras, fixada em cada uma a bandeira simbólica. Conservadores e revolucionários dariam ao Pais os proveitos de amadurecer as colheitas da nova ordem,
guardando em justo equilibrio os impetos da inovação inconsciente e os atrasos do
misone/smo retrógrado'~ E aérescenta: "Sabem a Câmara e o Pa(s que isto desgraçadamente não aconteceu. Em quatro anos de aventuras e sobressaltos discricionários, tudo se desarticulou na voragem dos imprevistos. Apagaram-se os rumos predeterminados, quebraram-se compromissos solenes, estalaram discórdias rematadas na
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guerra civil'~ Neste contexto de desencanto com o passado político recente, João
Neves propõe uma nova atitude para as Oposições: "Precisamos recomeçar com coragem a reconstrução, desde os alicerces da casa, que o terremoto sacudiu. Para isto,
aqui estamos. Escuso-me a dizer quem somos. Muitos de nós já transitaram pelas
alturas do Poder e pelo Parlamento, ligados os nossos nomes à rudeza das campanhas. Mas não são as pessoas que contam nesta altura dos acontecimentos. Um título apenas ousamos exibir aos nossos concidadãos, como garantia de since"ridade
na obra do amanhã. É o nosso diploma de sofrimento". E conclui sua introdução
com as seguintes palavras: "Que vimos fazer aqui? Cumprir a nossa missão constitucional com patriotismo e firmeza. Somos delegados de poderosas correntes de opinião nacional, incompat/veis com a situação dominante por motivos que adiante explicarei. Não é uma justa de politicantes desavindos, mas uma pugna patriótica. Não
nos divide apenas o Poder, mas os rumos e métodos. Quanto a mim, não me eximirei de dizer-vos que aceitei o posto de Líder dos meus companheiros, porque naõ
me oferecia uma taça de nectar, mas de fel" (... ). A cr/tica dos erros de ontem vou
fazê-la já, como justificativa de nossas atitudes presentes. Não será um raid de destruição do território inimigo, mas um testemunho de nossa boa fé, aceitando o combate pelas idéias e pelos métodos, quando, a preços tentadores, poderíamos acomodar-nos entre as hastes da maioria. Agora, entremos resolutamente na arena." (94)
A partir deste discurso, o tribuno gaúcho exerce, com vigilância e cr(tica,
seu atuante papel de L(der da Oposição ao Governo Federal, cuja missão só será
concluída, no plano parlamentar, com a dissolução do Congresso após o advento do
Estado Novo em 1937.
O último pronunciamento de João Neves, que, sem saber, se despedia, definitivamente, da vida parlamentar, foi sua declaração de voto, em 2 de novembro de
1937, autorizando, com restrições, o pedido de decretação de novo Estado de
Guerra às vésperas do .golpe de Estado de 10 de novembro: "Sr. Presidente, Srs. Deputados, não poderia dissimular a grande emoção que domina meu esp/rito, nesta
hora em que acontecimentos de tamanha relevância reclamam o corajoso pronunciamento dos legisladores brasileiros". Adiante adverte: "Chegamos agora à encruzilhada sinistra: ou nós, corajosamente - depois de o Brasil ter sido abalado nesses três
meses de lutas, vendo rondar em torno desta Câmara todos os est(mulos para sua
dissolução - tomamos a responsabilidade do nosso voto, ou então tudo estará perdido pela fraqueza de quem não queira cumprir deveres que amanhã serão históricos."
Após analisar a gravidade da situação, explícita seu voto, nos seguintes termos: "Tenho certeza de que toda a Câmara Federal, pelo reconhecimento dos sentimentos pessoais e c/vicos de todos os meus colegas, tenho certeza de que todos, a
una voce, consideram que o Exército e a Armada, em tão importante unanimidade,
não seriam capazes de vir reclamar da Câmara Federal estas graves medidas para sufocar esta ou aquela candidatura à Presidência da República. Partindo desse princ/pio, não entramos na análise das circunstâncias de fato, que rodeiam a grave denún-
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cia, e abrimos, sem nenhum favor, à Armada e ao Exército do Brasil, uma carta de
confiança, entregando-lhes a sorte nossa e de nossos cidadãos, na certeza de que
esses briosos soldados, que são a espinha dorsal de sua Pátria, nas suas horas mais
graves, que foram a própria força realizadora da República de 15 de novembro e
que essas forças não serão capazes de trair a Constituição que elas e nós juramos defender. " (95)
E os fatos mostram que, mais uma vez, o sonho liberal de João Neves frustrou-se historicamente, submetendo a vida política brasileira, em suàs frágeis bases
democráticas, ao longo pesadelo autoritário do Estado Novo.
Em conclusão ao presente ensaio, nada mais leg(timo do que invocar novamente o depoimento desapaixonado de B'arbosa Lima Sobrinho, duplamente colega de João Neves, tanto na Câmara Federal como na Academia Brasileira de Letras,
que define de forma concisa os traços básicos da personalidade pol(tica do grande
tribuno gaúcho, cuja inserção na história política regional e nacional foi marcante
e apaixonada, embora dentro dos parâmetros ideológicos do republicanismo tradicional rio-grandense:
"Tudo em João Neves era ação. Sua oratória, desprezando artifícios e babados, era, antes de tudo, ação política, como o seu jornalismo, como os seus livros,
como as suas dissertações de memorialista. Sob todos esses aspectos foi, até o fim,
um castilhista de boa cepa, como que o último discípulo de Júlio de Castilhos, conservando, até os nossos dias, a tradição de um movimento que, embora dividindo e
extremando os Partidos, não deixou nunca de procurar refletir o esplrito público
da gente do Rio Grande do Sul." (96)
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DISCURSOS

A ALIANÇA LIBERAL
(1929/1930)

EM DEFESA DO CANDIDATO DA ALIANÇA LIBERAL

6-8-1929

O SR. JOÃO NEVES (Para explicação pessoal; sem revisão do orador;
movimento geral de atenção; silêncio.) - Sr. Presidente, venço as fadigas acumuladas por uma enfermidade que me prostrou no curso dos acontecimentos políticos que se rematam nesta sessão histórica. Sinto, porém, que do fundo da minha
fraqueza as forças se levantam e se erguem, porque venho falar ao Brasil, pelo Rio
Grande do Sul, unido e coeso. (Muito bem, apoiados.)
Há cem anos, na Ponte da Azenha, separaram-se os rio-grandenses em dois
campos ferozes na luta armada, mas generosos na paz suave, embora não duradoura. Hoje, de novo se reúnem os rio-grandenses. Já não são ·dois partidos que se abraçam na fronteira das suas idéias: são as faml1ias, as escolas, as usinas, as estâncias,
enfim, um povo inteiro que fala pela minha palavra para dizer que quer a candidatura gaúcha, se ela for a candidatura do Brasil. (Muito bem; apoiados.)
Nunca fomos tão grandes!

O Sr. Simões Filho - V.

Ex~

está colocando a questão nos devidos termos.

O SR. JOÃO NEVES-Jamais fomos tão grandes como nesta hora histórica,
em que, abraçados e com as bandeiras das nossas idéias abatidas, vimos, diante da Pátria
inteira, que toda ela merece o nosso respeito acendrado (apoiados), dizer que há um
Brasil maior, estranho às facções e às pessoas: é o Brasil das idéias, o Brasil de amanhã; é o tumultuar dos sentimentos que começa dentro do Parlamento e só termina
lá fora, onde se agitam as multidões. (Aplausos).

O Sr. Agamenon Magalhães - O Rio Grande do Sul dá ao Brasil o maior
exemplo de afirmação republicana.
O SR. JOÃO NEVES -Se precisássemos, nesta hora, de um consolo imenso, ao aparente repúdio a que lançaram o nome do magistrado supremo da nossa
terra, as palmas da população inteira da metrópole, que nos aplaude e ouve, valeriam por uma eleição prévia em que já somos vencedores. (Aplausos.).
Aqui vai começar a nossa campanha - campanha de fé ardente nos grandes
destinos do nosso Brasil, mas, sobretudo, campanha cívica, porque sabemos o preço
do sangue, sabemos como custa morrer e ver morrerem os irmãos pela causa da nacionalidade, seja na manutenção do Governo passado seja na defesa do Governo
atual. Aqui bem acima da tribuna, de que falo, está um herói autêntico, homem que
sendo um dos cérebros mais brilhantes de sua geração, é um dos maiores bravos des-
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te Brasil, moço que caminha para os melhores destinos. (/vfuito bem; palmas no
recinto e nas galerias.)
Falo de Oswaldo Aranha. Este que quase morreu no campo da luta, pelo
Governo do Dr. Washington Luís, tem o direito de levantar conosco, em nome dos
nossos heróis, em nome dos nossos mortos, a bandeira da redenção, para que as
candidaturas não se resolvam entre vinte compartimentos estanques, fechados ao
ar e à opinião do Brasil. (Muito bem; apoiados. Palmas no recinto e nas galerias. O
Sr. Presidente reclama atenção).
Depois da oração magistral do líder da corrente política que vai representar
dentro em breve, porque já é de fato, a maioria da vontade nacional, eu não precisaria falar. Quis apenas como uma voz perdida ...

O Sr. Baptista Lusardo -Não apoiado; voz autorizada. (Muito bem; apoiados).
O SR. JOÃO NEVES - ... em que se refletisse toda a vibração de um Estado que espero, ainda merece a estima e simpatia do Brasil, explicar por que o Sr.
Getúlio Vargas aceitou sua candidatura à Presidência da República.
Mal hajam aqueles que, com a pena na mão ou a palavra nos lábios, querem
atirar a um dos Estados, que não é menos bravo do que os outros nem menos nobre
que os demais, a sentença de ter conspirado para elevar seu magistrado supremo à
cadeira presidencial da República.
Até hoje, em tantos e tão longos anos de serviços indefesos à pátria comum,
que queremos cada vez maior e mais forte, nunca tivemos uma aspiração, nunca
disputamos um posto. No começo da República, encimava a organização política
do Rio Grande a figura de Júlio de Castilhos, que é, sem sombra de dúvida, passado
o juízo da posteridade sobre sua obra, uma das individualidades mais eminentes
da pátria brasileira; vínhamos da Monarquia em que Gaspar Martins enchera todo
o Brasil com sua voz estentórica, com um dos penhores maiores do devotamento
da província extrema pela grandeza da nacionalidade. Depois os homens se seguiram, mas as expressões não variaram. Pinheiro Machado foi, sem dúvida, o "condottiere"' supremo da nossa vontade perante a Nação.
Mas, nem mesmo na hora em que o candidataram à presidência, candidatura
que recebeu, como bom democrata, de cabeça levantada, porém pronto a conformar-se com a sua sorte, como se conformou ante o veto mineiro, ele empunhou
as armas do Rio Grande para entrar no Catete à força. Ali não entraria, já que não
podia contar com o apoio geral. Pelo contrário, gaúcho até o fundo da sua generosidade, foi buscar na própria Minas o Sr. Wenceslau Braz para ser o continuador do
Sr. Marechal Hermes, na Presidência da República.
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Não poderíamos esquecer, dentro do meu Partido, a figura do Sr. Borges de
Medeiros, homem que tem merecido, de todos aqueles que estudam a história política da nossa pátria, os mais justos gabos e louvores.
Ainda há pouco tempo, o eminente líder da maioria, ao qual me refiro com
o acatamento e o respeito que me merece a sua brilhante personalidade, fazia, de
público, o elogio à maior figura do meu Partido.

O Sr. Manoel Villaboim -Com a maior sinceridade.
O SR. JOÃO NEVES - Como, aliás, é habitual e natural em um vulto da
estatura do nosso eminente colega, com o qual tenho pesar de não me encontrar no
mesmo campo ...

O Sr. Manoel Villaboim - Não é menor o meu.
O SR. JOÃO NEVES - ... trazido que foi S. Ex~ para esta Câmara pela
corrente de Pinheiro Machado no seu Estado.
Devo explicar, em rápidas palavras, por que o Sr. Getúlio Vargas é candidato. Ele nunca pretendeu candidatar-se à magistratura suprema da República. Posso
eu declarar - e talvez mais do que eu muitas pessoas o possam fazer - a imensa, a
enorme, a profunda relutância que teve em aceitar o posto que lhe ofereceram.
Longe de ser um ambicioso, como sói dizer-se nas gazetas que se alugam,
ele é um brasileiro digno de todo o respeito e apenas cedeu à imposição do seu
partido e até - honra lhes seja feita -à imposição dos seus adversários e, enfim, de
todo o povo rio-grandense.
Nem é concebível que, diante da lógica irresistível das agremiações políticas,
da decisão suprema de seu chefe, um homem faça desprendimento pessoal à custa
alheia e se subtraia a esse nobre dever que é submeter o seu nome ao exame público
de uma Nação inteira, porque esse nome não receia nem a competição, nem o exame, tão sólidos são os fundamentos de caráter do Sr. Getúlio Vargas, tão grande é
já a sua folha de serviços prestados ao Brasil.

O Sr. Adolpho Bergamini- E as idéias que ele encarna.
O SR. JOÃO NEVES - Recebendo o convite de Minas, representada na figura de seu grande Presidente, o Sr. Getúlio Vargas., quando poderia ter procurado
previamente organizar uma força partidária de extrema eficiência para então se
apresentar no palco político, o Sr. Getúlio Vargas impôs como condição capital a
fim de que seu nome fosse lançado, ser ele quem levasse ao Sr. Presidente da República a primeira notícia da candidatura. Cumpriu um dever comum de lealdade,
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mas o cumpriu nesta época em que a lealdade não é o cimento das fundações em
que se estribam as ambições insofridas. Ele o fez dirigindo uma carta modelar em que
declarava que vinha ao Presidente da República comunicar que o seu partido recebera, por intermédio do líder de sua bancada, o convite para apresentar a candidatura do Sr. Borges de Medeiros ou dele, Getúlio, à Presidência da República.
Ao receber o Sr. Borges de Medeiros, chefe supremo de nossa agremiação
partidária, a carta que lhe foi endereçada, propondo o nome de S. Ex~ ou o do Sr.
Getúlio Vargas, declinou da própria candidatura, em um daqueles gestos tão dele
e que mais o hão de elevar no respeito e na admiração até dos seus adversários,
dizendo que, avelhantado e cansado, só aspirava servir à sua terra fora das posições
oficiais, mas que o Sr. Getúlio Vargas, o primeiro soldado de seu partido, 9 mais
graduado daquela grande corrente, deveria ser, em nome dos interesses supremos, já
não de um partido, mas da própria República e das idéias que defende, o candidato
natural. O Sr. Getúlio Vargas só aceitou a sua candidatura depois de longa e grande
relutância, como uma imposição do seu partido e do seu Estado. Aceitou-a, mas
com esta condição: depor nas mãos do Sr. Presidente da República, como homem
leal, o seu nome, para que ele coordenasse as forças políticas e as consultasse em
torno da candidatura que lhe era sugerida.

O Sr. Marcondes Filho - V. Ex~, com a gentileza que o caracteriza, há de
me permitir um aparte. Quer dizer que V. Ex~ sustenta, então, um princípio inteiramente diverso daquele exposto na formosa oração do Sr. José Bonifácio, quando S. Ex~ acentuava que não deveria procurar o Presidente da República, na questão da sucessão.
O SR. JOÃO NEVES- V. Ex~, ouvindo minha oração até o fim, terá resposta ao aparte com que me honrou.
O Sr. Getúlio Vargas declarava nesta carta que o Partido Republicano
Sul-Rio-Grandense - então, o único que se achava em causa -reconhecia, à falta
de partidos nacionais no Brasil, que o Presidente da República podia e devia coordenar as diversas forças políticas no sentido de tirar a média das opiniões, a fim de
evitar a perturbação da ordem e os graves inconvenientes de uma campanha dessa
natureza.

O Sr. Souza Filho- E a média foi contrária à candidatura rio-grandense.
O SR. JOÃO NEVES - V. Ex~ vai ver que não foi.

O Sr. Souza Filho- Dezessete contra três.
O SR. JOÃO NEVES -Peço aos nobres colegas que tenham um pouco de
paciência. Infelizmente, terei de fatigá-los por alguns momentos, e a minha saúde
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não é tão perfeita que me permita responder a todos os apartes, sem perder o fio
de minhas idéias.

O Sr. Souza Filho - V. Ex'!- sempre nos encanta com sua palavra. (Apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES - É, aliás, um gesto de tolerância, que fica muito bem
aos ilustres Deputados.
O Sr. Getúlio Vargas declarara reconhecer no Sr. Presidente da República
a coordenação, faculdade de coordenar a opinião política em torno das diversas
forças que o apoiavam, por isso que estas forças não constituem partidos organizados, com programa próprio, dada a inexistência dessas correntes no Brasil. Acrescentava mais, o Sr. Getúlio Vargas, que a intervenção presidencial, neste momento,
se justificava, principalmente porque, tendo o eminente Sr. Washington Luís lançado um programa de restauração financeira, programa que seria feito por etapas, a
última das quais ainda não foi atingida, seria e era natural. ..

O Sr. Souza Filho- Programa ao qual Minas deu apoio com restrições.
O SR. JOÃO NEVES - ... que S. Ex'!- tivesse o patriótico interesse em
encontrar no seu sucessor o continuador de sua obra, obra esta que não era, nem
podia ser, exclusivamente do Presidente, mas que era e devia ser de toda a nação.
Acrescentou o Sr. Getúlio Vargas essas frases textuais: que não havendo o Presidente, até então, manifestado preferência por qualquer nome, a sugestão de Minas ...

O Sr. Marcondes Filho- Está V. Ex'!- respondendo ao Sr. José Bonifácio.
O Sr. Souza Filho- O Rio Grande do Sul respondendo a Minas.
O SR. JOÃO NEVES - ... não se revestia de nenhum caráter de impugnação, podendo, assim, o Presidente ser um coordenador imparcial das forças políticas
que, até então, apoiavam seu governo.

O Sr. Marcondes Filho- O nobre orador está respondendo, brilhantemente,
ao líder mineiro.
O SR. JOÃO NEVES- V. Ex'!- vai ver como afinamos ao fim ... (Risos.)

O Sr. Souza Filho - Ainda bem que V. Ex'!- confessa que vão afinar no fim.
Julguei que fossem engrossar. ..
O SR. JOÃO NEVES - O meu nobre e brilhante colega por Pernambuco,
pelo qual tenho a maior simpatia, está fazendo a vanguarda dos apartes, com o in-
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tuito de perturbar a narração que teve em vista o humilde representante do Rio
Grande do Sul.
O Sr. Marcondes Filho - V. Exl!- chegará a uma conclusão afinada - a candidatura Getúlio Vargas.
Um Sr. Deputado -Como poderá ser, também, a do Sr. Júlio Prestes. Estão
na mesma situação.

O SR. JOÃO NEVES - Senhores, terminava o Sr. Getúlio Vargas dizendo
que não pedia, não solicitava ao Sr. Presidente da República, nem o seu apoio nem a
sua confiança, porque não era digno de um homem querer impor-se à confiança
de quem quer que seja, especialmente à do Chefe da Nação.
Posta a questão nestes termos, pergunto, menos à Câmara do que ao país
inteiro - e espero que ninguém terá a coragem de dizer que já havia uma candidatura contratada entre os diversos governadores das unidades da República-, se até
então não havia candidatos no tapete da discussão, ficava ou não exclusivamente
em exame o nome do Sr. Getúlio Vargas.
O Sr. Cândido Pessoa - Está aí a resposta.

O SR. JOÃO NEVES - Coloquemo-nos nesse dilema, do qual ninguém poderá fugir. De duas, uma: ou o Sr. Getúlio Vargas era um nome digno de receber
não só o placet do primeiro cidadão da República, que é o Sr. Washington Luís, e,
por meio dele, ser o seu nome comunicado a todos os partidários, a todos os governadores e às forças políticas, que poderiam dizer, livremente, sem sugestão de outro
nome, se apoiavam a indicação do candidato rio-grandense, ou então, o Sr. Getúlio
Vargas não era digno sequer de ser submetido ao apreço dos amigos do Governo; e,
nesse caso, por que essa comédia de coordenação, quando foi a pior divisão que se
podia fazer? (Muito bem. Palmas.)
O Sr. Souza Filho -Comédia seria ouvir os Estados sobre o nome exclusivo
do Presidente do Rio Grande do Sul, porque então essa consulta adquiriria feição de
imposição.
O Sr. Càndido Pessoa - Neste caso, a comédia foi feita em benefício do Sr.
Júlio Prestes.

O SR. JOÃO NEVES - Teria grande prazer em ouvir agora meus nobres colegas, mas o assunto é fatigante. Assim, peço permissão para continuar a expor as
idéias e razões que levaram o Rio Grande do Sul a esta atitude, que exige de todo o
Brasil o maior respeito.
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O Sr. Souza Filho - V. Ex~ sabe que o ouço sempre com especial agrado;
mas não posso deixar de ir esclarecendo certos fatos que V. Ex~ vai narrando em
seu brilhante discurso.
O SR. JOÃO NEVES -Estava em tela o nome do Presidente do Rio Grande
do Sul. O nobre Presidente da República disse ao meu eminente amigo e colega, Sr.
F1ores da Cunha, que, com aquele seu cavalheirismo, chegou a pôr o seu mandato à
disposição de S. Ex'!- para mostrar o seu raro e reconhecido desinteresse - disse
que considerava o Sr. Getúlio Vargas um amigo e era um homem digno da posição.
Pergunto, agora: se o Sr. Getúlio Vargas era isso para o governo da República, se presidia um dos maiores Estados da Federação, se era o expoente do Partido
que durante quatro anos, com as armas na mão, sustentara até a integridade da Pátria, se Getúlio Vargas era, e é, um homem de caráter, se foi o executor em primeiro plano da reforma financeira, por que então não se consultaram as forças políticas e se fez em pleno Catete o recrutamento delas para propor o nome do Sr.
Júlio Prestes?
Isso não é coordenação; isso é - perdoem que diga e o faço sem agravo mistificação! (Apoiados e protestos. Palmas nas galerias e no recinto.)
O Sr. Presidente- Atenção!
O SR. JOÃO NEVES - Não estou, porém, falando apenas para proferir palavras inócuas e que possam ser contestadas. Vou mostrar a exatidão do que afirmo,
reordando à Câmara o telegrama do eminente Governador de Pernambuco, o preclaro cidadão Dr. Estácio Coimbra, telegrama divulgado em toda a imprensa amiga do
Governo, no qual S. Ex'!- diz que reuniu a direção de seu Partido para consultá-lo
sobre a candidatura do Sr. Júlio Prestes.
O Sr. Souza Filho - E que há de extraordinário nisso?
O SR. JOÃO NEVES - Aí temos a prova, portanto, fornecida por um homem de rara eminência, como é o Sr. Estácio Coimbra, de que a consulta não foi
em torno do norrie do Sr. Getúlio Vargas, mas do Sr. Júlio Prestes.
O Sr. Adolfo Bergamini - Muito bem.
O Sr. Souza Filho - A quem foi levado o nome do Sr. Getúlio Vargas? Ao
Sr. Presidente da República.
O SR. JOÃO NEVES - Como coordenador.
O Sr. Souza Filho - Quem consultou o Sr. Estácio Coimbra sobre o problema da sucessão presidencial?
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O SR. JOÃO NEVES - Permita V. Ex~ que eu lhe responda no fim, que
tudo esclarecerei. ..
O Sr. Souza Filho- Perfeitamente.

O SR. JOÃO NEVES - ... pois o Rio Grande do Sul não tem medo de interrogações. Estamos aqui para esclarecer. (Palmas no recinto e nas galerias.)
O Sr. Souza Filho -Nem Pernambuco também tem esse receio.

O SR. JOÃO NEVES -Vou dizer, no fim de meu discurso, o que penso do
Governo de Pernambuco.
Se a Câmara quer transformar a discussão em uma mesa de mármore, onde
tudo seja dissecado, não terei receio de dizer a verdade inteira, doa a quem doer.
(Apoiados; muito bem.)
O Sr. Souza Filho - O orador há de ver que nessa mesma mesa de mármore
Pernambuco manejará o bisturi com igual galhardia.

O SR. JOÃO NEVES -Não estou acusando- nem o podia fazer- o grande Estado de Pernambuco (apoiados); não ataco nem os pequenos Estados! Somos
todos brasileiros dignos! (Muito bem.) Estou, apenas, citando, e para fortificar a
minha argumentação, o telegrama do eminente Governador daquele Estado. (Trocam-se vários apartes, estabelecendo-se grande confusão. O Sr. Presidente, fazendo
soar os tz'mpanos, reclama atenção, e, não sendo atendido, levanta a sessão.)
(Durante o discurso do Sr. João Neves, o Sr. Rego Barros, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Raul Sá, 19 Secretário.)

Suspende-se a Sessão às 15 horas e 40 minutos.
Reabre-se a Sessão às 15 horas e 43 minutos.
(O Sr. Plinio Marques, 19 Vice-Presidente, assume a Presidência.)
(Pausa.)
O Sr. Presidente- Está reaberta a sessão.

Peço aos Srs. Deputados que mantenham o debate no terreno em que deve
pairar, e advirto às galerias e às tribunas de que farei evacuá-las, caso continuem a
manifestar-se da maneira como estão fazendo.

62

O Sr. Cândido Pessoa - Não se esqueça V. Exl! de que está falando contra

o povo!
Vários Srs. Deputados - Está cumprindo o Regimento. (Apoiados; muito
bem.)
O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. João Neves.

O SR. JOÃO NEVES - Peço à Câmara que me ouça. Dizia eu, Sr. Presidente, quando a sessão foi suspensa, que a prova matemática e indiscutível da descoordenação, que não da coordenação, feita pelo eminente Chefe de Estado, estava
precipuamente no telegrama do ilustre governador de Pernambuco, no qual ele nos
deu notícia de que fora consultado acerca da candidatura do preclaro Sr. Júlio
Prestes e não da candidatura do Sr. Getúlio Vargas, a única submetida, então, por
intermédio do Presidente da República, às forças políticas nacionais.
Quando, porém, se quisesse verificar por forma indesmentível que S. Ex!!,
o Sr. Washington Luís não levou às forças políticas dos Estados o nome do Sr.
Getúlio Vargas, para que essas sobre ele livremente se pronunciassem, há disso
prova muito mais robusta. É o próprio telegrama que o ilustre Chefe de Estado dirigiu ao governo do Ceará, que está publicado no O Paiz, que toda a gente sabe ser o
órgão do pensamento governamental.
Diz, neste despacho, o Sr. Washington Luís:
"Tenho a satisfação de acusar o recebimento do telegrama em que
me comunica haver a digna Assembléia Legislativa desse Estado violado uma
moção de aplauso à sua nobre e franca atitude (atitude do Sr. Mattos Peixoto), de inteira solidariedade à polftica do Governo Federal na questão da sucessão presidencial" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Sr. Manoel Villaboim - Com a política do governo federal, consultando
os Estados, de acordo, portanto, com os desejos do Sr. Getúlio Vargas.

O SR. JOÃO NEVES - Eu não disse que consultasse de acordo com os
desejos do Sr. Getúlio Vargas; disse que, se a consulta fosse feita em termos imparciais, S. Ex!l teria cumprido a sua função de coordenador, porque a função de
coordenar é função de magistrado, não é função facciosa.
O Sr. Souza Filho - E a prova de que a consulta,mesmo feita nesses termos,
não tira aos Estados a liberdade de se pronunciarem a favor de a ou b, está no fato
de ter a Paraíba se manifestado em prol da candidatura Getúlio Vargas.

O SR. JOÃO NEVES -Não foi consultado da mesma maneira; foi pelo Sr.
Manoel Villaboim.
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O Sr. Souza Filho - Também foram os líderes das bancadas que consultaram os seus Estados.
O SR. JOÃO NEVES- Aí está a prova provada do que venho afirmando.
O Sr. Manoelito Moreira - Que prova o telegrama que o orador acabou
de ler?
O Sr. Odilon Braga - O líder da maioria é a expressão do pensamento do
Presidente da República.
O Sr. Manoelito Moreira -Insisto: que prova o telegrama que o orador acabou de ler?
O SR. JOÃO NEVES -Prova que o Governo Federal tem candidato; prova
isso só.
O Sr. Manoelito Moreira - Prova que o Presidente do Ceará e a Assembléia
Legislativa do Ceará sabem compreender seu dever de apoiar o honrado Presidente da República.
O SR. JOÃO NEVES- Também conhecemos qual o nosso dever, e não precisamos de lições, pois está tudo provado que o sabemos cumprir. Somos homens
livres e não admitimos as insinuações de civismo.
O Sr. Machado Coelho - Ninguém está dando lições a V. Ex~s
O SR. JOÃO NEVES - Pretendem, entretanto, dizer-nos que sabem cumprir o dever. (Trocam-se apartes.)
O SR. JOÃO NEVES -Ou os nobres colegas não me compreendem, ou não
me sei exprimir.
Conheço, Sr. Presidente, o plano de não nos deixar falar. Mas não me
deterei.
Pergunto à consciência dos homens de bem que fazem parte desta Câmara,
se as forças políticas do país foram consultadas sobre o nome do Sr. Getúlio Vargas.
O Sr. Souza Filho - A candidatura do Sr.. Getúlio Vargas estava na tela da
discussão. Os outros Estados se pronunciaram contra ela. A do Sr. Júlio Prestes,
não; esta veio de um movimento espontâneo.
O SR. JOÃO NEVES - O Sr.. Presidente da República em torno do nome
do Sr. Getúlio Vargas fez vácuo, silêncio, dirigindo a consulta apenas sobre o seu
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candidato. Isso não é coordenação, papel que cabe ao juiz imparcial; é imposição.
O Sr. Presidente da República, que tinha candidato, não submeteu o nome
do Sr. Getúlio Vargas, proclamando, entretanto, que o havia feito.
O Sr. Souza Filho - O Presidente da República pode preferir esta ou aquela candidatura. O que não pode é abusar do prestígio do cargo para impor candidato. (Apoiados.)
O Sr. Adolfo Bergamini -Não fez outra coisa, o Sr. Washington Luís.
O SR. JOÃO NEVES - ü llustre Chefe de Estado declarou que consultaria
a opinião do país e não consultou. Eis a questão.
Pergunto, Sr. Presidente: se o Sr. Washington Luís era amigo do Rio Grande,
se era, como disse, homem que não tinha preferências, se, no seu coração, Júlio
Prestes e Getúlio Vargas ocupavam o mesmo lugar, como é possível que, quando
uma força ordeira, trabalhadora e formidável como Minas, traz, sugere, pede que
submeta ao juízo das forças políticas o nome daquele seu dileto amigo, S. Ex!!,
por um passe de mágica, proponha o do outro amigo?
Tudo poderá ser dito, todas as explicações poderão surgir, menos a de que
S. Ex'.l tenha coordenado, porque coordenar é unir -função de juiz- e o Sr. Presidente da República agiu como chefe de partido!
Não nego que possa S. Ex'.l tomar esta ou aquela atitude. O que digo é que
à falsa fé nos colocaram como se tivéssemos candidato repelido pela nação. (Não
apoiado.)
O Sr. Souza Filho - A candidatura rio-grandense foi levada ao Catete como
decisão de dois Estados: ou os outros se submeteriam, vencidos, ou divergiriam.
Isso não é consulta democrática; é imposição.
O SR. JOÃO NEVES - Peço ao nobre colega que não me interrompa com
os seus apartes, a fim de não perturbar o fio das minhas considerações.
O Sr. Souza Filho - Perdoe-me V. Ex'.l, mas já fui crismado de "vanguardeiro" dos apartes e tenho que honrar a nomeação ... (Risos.)
O SR. JOÃO NEVES - V. Ex!l, com o brilho do seu talento, descobre a
verdade primeiro que os outros.
Se o eminente Chefe da Nação, ao receber sugestões em torno do nome
do Sr. Getúlio Vargas, tivesse comunicado aos seus amigos que dirigiam as forças
políticas dos Estados, o seguinte: "Acabo de ver lembrada ao meu exame, e ao do
país, a candidatura do meu eminente amigo e brilhante ex-Ministro da Fazenda,
Sr. Getúlio Vargas, e peço aos meus amigos, nesse Estado, que imparcialmente
digam o que pensam a respeito",- pergunto: a resposta seria a mesma?
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O Sr. Abner Mourão - Devo declarar a V. Ex~ que o Espírito Santo só foi
consultado, até agora, sobre o nome do Sr. Getúlio Vargas. É o testemunho de um
Estado.
O SR. JOÃO NEVES -Foi o Governador do Estado de V. Ex~ quem passou- em telegrama com indicação ao portador- um verdadeiro cheque em branco,
que o Presidente da República encheu com o nome do Sr. Júlio Prestes!

O Sr. Abner Mourão- Não apoiado. Não é verdade.
O SR. JOÃO NEVES- É o que está no O Paz'z. Então, aquele jornal não diz
a verdade. Está escrito, meu nobre colega.

O Sr. Abner Mourão - O ilustre orador não leu a carta, ontem, do Sr. Aristeu Aguiar?
O SR. JOÃO NEVES - Li primeiro o telegrama do Sr. Aristeu Aguiar. Se
V. Ex'! quiser, mandarei buscá-lo.

O Sr. Abner Mourão -O Governador do meu Estado, consultado sobre o
nome do Sr. Getúlio Vargas, respondeu que preferia o do Sr. Júlio Prestes.
O SR. JOÃO NEVES -Fê-lo posteriormente. O primeiro telegrama era uma
indicação em branco.
Se a consulta do eminente Chefe de Estado tivesse sido dirigida nos termos
citados, pergunto: o Amazonas, que vai ser governado, amanhã, por um rio-grandense, ligado à nossa terra por laços de sangue, de afetividade e de vínculos políticos, poderia repudiar o Sr. Getúlio Vargas?

O Sr. Geraldo Vianna - O Governo do Espírito Santo hipotecou a sua completa solidariedade ao Sr. Júlio Prestes, mas não o povo espírito-santense, que ficará ao lado de Minas, do Rio Grande do Sul e da Parafba.
O SR. JOÃO NEVES -O Pará, que tem à frente da sua bancada nesta Câ·mara um filho ilustre, que governou Minas Gerais e por muito tempo foi habitante do Rio Grande do Sul, que ele estima e admira, o Pará lançaria esse formal
repúdio ao nome do honrado e ilustre Sr. Getúlio Vargas?
Desejaria saber se o Maranhão, em favor do qual Getúlio Vargas, nesta Câmara, se bateu, dando parecer contrário à intervenção solicitada durante o governo
do Sr. Magalhães de Almeida - que lhe agradeceu em telegrama público - seria
capaz de recusar como indesejável o nome de Getúlio Vargas.

O Sr. Souza Filho - Toda a Nação julga o Sr. Getúlio Vargas muito digno.
(Apoiados; muito bem.)
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O SR. JOÃO NEVES - Perguntaria ao Rio Grande do Norte, homônimo
do Rio Grande do Sul, no setentrião da República, e que lá mandou, como seu embaixador, na posse do Presidente sul-rio-grandense, o Senador José Augusto, preso a
nós pelos laços de afeto, se seria capaz de vetar, tão duramente, a candidatura do
ilustre Presidente do meu Estado.
Perguntaria se o Piauí, que tem à frente de sua política o vanguardeiro das
hostes de Pinheiro Machado - o marechal Pires Ferreira-, seria capaz de dizer que
um preclaro rio-grandense não é digno de governar o país.

O Sr. Machado Coelho- Quem disse isso?
O SR. JOÃO NEVES - Quanto ao Estado de Pernambuco, que tanto admiro e pelo progresso do qual tenho tanta admiração, indagaria do seu ilustre Governador, um dos homens mais eminentes da República se não se recorda de que, no
Hotel dos Estrangeiros, há cerca de três meses, me dizia, diante de um amigo comum: "Neste momento, a maior parte dos Estados do Brasil está voltada para o
Sr. Borges de Medeiros". Seria possível que esse cidadão, uma das glórias da administração do Brasil, vetasse o nome de Getúlio Vargas, pelo simples prazer de afastar o Rio Grande do Sul do Governo da Federação?

O Sr. Souza Filho - Não há quem queira excluir o Rio Grande do Sul.
Todo o país julga o Sr. Getúlio Vargas digno da investidura. Não quer, porém,
aceitar a candidatura imposta apenas por dois Estados coligados, à revelia das forças
~ili~.

~

O Sr. Adolfo Bergamini - Os corrilhos políticos podem obstá-lo, mas a
Nação o quer.
O SR. JOÃO NEVES -Perguntaria à Bahia, que tem nesta Casa o príncipe
dos oradores, o Sr. João Mangabeira (apoiados), que tem no governo o Sr. Octávio
Mangabeira, um continuador da obra de Rio Branco e cuja situação estadual é
aqui ornamentada com o brilho incontrastável de um liberal autêntico, o Sr. Simões
Filho, (muito bem), perguntaria à Bahia, cheia de tradições e glórias, se seria capaz
de negar a candidatura sul-rio-grandense, como um Pedro de última hora a negar o
Senhor três vezes diante da opinião pública.

O Sr. Simões Filho - A Bahia não nega qualidades ao Sr. Getúlio Vargas,
mas podia preferir à sua candidatura uma outra. Agora, a Bahia podia repudiá-lo
se quisesse descontar suas queixas contra o Rio Grande do Sul, que sempre repeliu
o nosso grande Ruy. (Muito bem.)
O SR. JOÃO NEVES - Mas, se repudiamos o grande Ruy, não o fizemos
pela sua glória imarcescível, nem pelos seus ideais.

O Sr. Simões Filho- Pelo seu liberalismo.
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O SR. JOÃO NEVES - V. Ex~s, sim, não estão com a memória de Ruy;
V. Ex~s a abandonaram no caminho! (Bravos. Palmas nas galerias e no recinto.)
Talvez, estejamos palmilhando, com o coração, a estrada de Damasco; mas
V. Ex~s agarram as pedras que atiraram sobre Ruy Barbosa para jogá-las sobre o
Rio Grande do Sul (muito bem; palmas) e, o que é pior, pelo Vice-Presidente da
República! (Aplausos no recinto e nas galerias.)
O Sr. Braz do Amaral- V.

Ex~

está enganado. Não nos vendemos.

O Sr. Wanderley Pinho- A Bahia não precisa do prato de lentilhas. V. Ex~s
do Rio Grande do Sul podem alugar aqui a sua longanimidade no aspirar às posições. A Bahia tambérn o pode.

O SR. JOÃO NEVES- Pode e deve, porque é dos maiores Estados.
O Sr. Braz do Amaral - Protesto contra a afirmação gratuita do orador.
Quando fizemos a independência do Brasil, nada pedimos. Procure S. Ex~ outro
argumento.

O SR. JOÃO NEVES - Ninguém mais do que eu admira o grande Estado
do norte, que deu à Monarquia as suas maiores figuras, que deu à República homens
eminentes, e que ainda tem no seu seio e nesta Câmara vultos que honrariam
qualquer bancada. (Apoiados gerais.)
Estou discutindo questão de natureza política.
O Sr. Simões Filho - Mas está sendo injusto, pois não ignora que se a Bahia
quisesse a Vice-Presidência, te-la-ia desde o começo, oferecida pelo Estado de Minas
Gerais.

O SR. JOÃO NEVES -V. Exa poderá depor sobre isso melhor do que eu,
porque V. Ex~ falava com Minas e não comigo.
O Sr. Simões Filho -Nunca falei com V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES -É verdade. Mas falou com Minas.
O Sr. Simões Filho - Falei com Minas, porque não tinha o direito de
recusar solicitações que nesse sentido me faziam eminentes colegas.
Um Sr. Deputado - E há desdouro em conferenciar com adversários?

O SR. JOÃO NEVES - Adversários de hoje, amigos de ontem, quando
íamos juntos na mesma campanha ...
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O Sr. Baptista Lusardo - Ao líder da Bahia ficou o direito de escolher de
que lado estava a conveniência da Vice-Presidência. (Protestos da bancada baiana.
Trocam-se numerosos apartes.) E a verdade.
O Sr. Ariosto Pinto - Conveniência partidária! Não há intuito de ofender.
O Sr. Presidente . :. . Atenção! Peço aos nobres Deputados que não interrompam o orador.
O SR. JOÃO NEVES - Eu perguntaria ainda, Sr. Presidente, ao Estado do
Espírito Santo, se ele, que foi por muito tempo amigo dedicado e aliado político
de Minas Gerais, já esqueceu que, uma vez, quando pediram a intervenção naquele
Estado, foi um telegrama do Sr. Borges de Medeiros ao Sr. Gomercindo Ribas
que fez devolver o pedido de vista daquele Deputado ao parecer do Sr. Afrânio de
Mello Franco, concluindo-se, então, pela não intervenção na próspera unidade
federativa.

Q Sr. Abner Mourão - O Espírito Santo, usando de seu direito na Federação, preferiu a candidatura do Sr. Júlio Prestes, sem repudiar, todavia, a do Sr.
Getúlio Vargas.
O Sr. Moraes Barros - É processo novo de conciliar as coisas ...
O Sr. Abner Mourão - Agora, o povo ordeiro do Espírito Santo é a favor
da diretriz conservadora que há de orientar a política do Brasil.
O SR. JOÃO NEVES - Perguntaria, ainda, ao Estado do Rio de Janeiro,
que tem à sua frente um homem saído das fileiras do partido de Pinheiro Machado, Estado que é representado pelo Senador Feliciano Sodré, e a favor de quem
Pinheiro Machado tudo envidou na luta, se também fecharia os braços e repudiaria
o nome de Getúlio Vargas.

O Sr. Baptista Lusardo - Ele fica com os princípios ...
O Sr. Miranda Rosa -O Estado do Rio de Janeiro tomou na questão das
candidaturas presidenciais a atitude que lhe pareceu mais consentânea com os
interesses do Brasil.
O Sr. Machado Coelho - Usando de um direito que ninguém lhe tira.
O Sr. Baptista Lusardo - Fica com os princípios do Senador Feliciano
Sodré ...
O SR. JOÃO NEVES - Eu perguntaria ainda ao Paraná, onde está a Lapa de
Gomes Carneiro, que os soldados da divisão do norte conosco defenderam, se pode-

69

rá ter palavras de anátema para o nome de Getúlio Vargas.
O Sr. Lindolfo Pessoa - Réspondo a V. Ex~: ninguém mais do que eu admira o Sr. Getúlio Vargas e reconhece seus títulos como credenciais às mais altas posições do país; mas a situação dominante no Paraná sempre desejou para Presidente o Sr. Júlio Prestes.
O Sr. Moraes Barros - A situação dominante - é bom que se diga - não o
Estado do Paraná.
O Sr. Machado Coelho - A situação dominante é o reflexo da vontade
popular.
O Sr. Adolfo Bergamini- Onde?
O Sr. Francisco Morato - Confundem governador com povo. (Trócam-se
apartes.)
O SR. JOÃO NEVES - Estou fazendo interrogações um pouco indiscretas, mas não ofensivas.
Santa Catarina, condado de trabalho, de operosidade e de fartura, aquele
que nos deu a heroína que acompanhou o herói dos dois mundos dentro dos
lanchões de Garibaldi, para pugnar, nas águas bravias da Lagoa dos Patos, pela liberdade do Sul do Brasil; a Santa Catarina, que tem entre os seus dirigentes de hoje
amigos do Rio Grande do Sul, pergunto ainda se será capaz de esquecer que não há
fronteiras entre os dois Estados, e, sim, uma solidariedade permanente, uma atuação
contínua em prol da felicidade do Brasil.
O Sr. Luz Pinto- Daí o nosso pesar em ver V.

Ex~

separado de nós ...

O SR. JOÃO NEVES - Perguntaria, por último, ao Estado de São Paulo,
·que todos admiramos e ao qual rendemos o tributo de nosso sincero entusiasmo;
a ele, que tem à sua frente um governador jovem e ilustre - e não receio dizê-lo,
porque não fazemos campanha contra o Sr. Júlio Prestes (muito bem); fazemos
uma campanha de idéias, não de homens - perguntaria se o Estado de São Paulo,
tão grande que pôde no começo da nossa civilização ser o desbravador dos sertões
do Rio Grande, se ele também foi consultado e se vetou o nome do Sr. Getúlio
Vargas.
Eis, Senhores, a que ficaria reduzida, em explicação solene e pública, a situação dos Estados, ditos coordenados nas pessoas dos seus governadores, na
explicação que teriam que dar não a nós, nós gens de peine, que só servimos para
pelear e votar a favor dos governos, mas ao Brasil que há de julgar com a dureza
que merecem aqueles que se afastaram, por um momento, da verdade, da justiça e do respeito aos outros Estados.
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Não fazemos, porém, campanha de pessoas. Não somos contra o Sr. Júlio
Prestes ou a favor do Sr. Getúlio Vargas, porque um seja melhor do que o outro.
O Sr. Manoel Villaboim - O fato de aprovarmos a candidatura do Sr. Júlio
Prestes não quer dizer que sejamos contrários à do Sr. Getúlio Vargas.

O SR. JOÃO NEVES- V. Ex~ o é, profundamente.
O Sr. Manoel Villaboim - Então, V. Ex!lS pelas mesmas razões, também
o são, quanto, à do Sr. Júlio Prestes. (Há numerosos apartes.)

O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, estou fazendo grande sacrifício para
levar a bom termo a indispensável justificação de nossa atitude.
Não movemos, repito, campanha contra os homens. ·Para nós, o Sr. Júlio
Prestes, como indivíduo, é intangível. Colocamo-lo fora do trabalho das competições e o admiramos como jovem e brilhante administrador; mas devo declarar: as
diretrizes do meu espírito e a feição política do caráter do partido a que pertenço,
e, muito mais avançadas ainda, as do partido da oposição que nos traz o conforto
de sua lealdade - são profundamente diversas. Ele considera aquilo que se denomina hoje o idealismo uma função das naturezas débeis e julga que falar em idéias de
liberdade, de justiça, de verdade eleitoral é falar a sonhadores eternos, que não estão
dentro do que chama, sem sinceridade alguma, a realidade brasileira!
Senhores, se a realidade brasileira é esta - um Congresso que não pensa (não apoiados), se a realidade brasileira é esse marasmo de inanidade e de indiferença, bem haja esse idealismo nobre e construtor. Só ele aquece as existências, só
ele dá razão de viver às aglutinações, aos grandes grupos sociais, só ele legitima existências políticas, só ele coordena os partidos, as realiiações, os destinos e as fmalidades da pátria!
Hoje, a indiferença prévia dos materialistas conceitua que os homens que
têm fé, que têm coragem, que têm consciência, são os servos de uma época que
passou, são remanescentes funestos de idéias atrasadas, e, então, a nação inteira,
amordaçada, empurrada, vai sendo impelida, entre tropelias, para diante, para isso
que se chama realidade, mas que é a mais indigna, a mais opressora, a mais detestável das materialidades! (Muito bem. Palmas nas galerias.).
Eis, meus irmãos do Brasil inteiro, no penacho das nossas glórias, no capacete dos dragões do Rio Pardo, e nos heróis de hoje, descendentes autênticos daqueles
que desapareceram e daqueles que ainda estão para sustentar a unidade nacional,
a legenda que os heróis da cidadela de Piratini arvoraram como suprema direção de
uma pátria: Liberdade, Igualdade e Humanidade. (Muito bem.) Por ela nos bateremos, e Getúlio Vargas encama neste momento a soma das resistências republicanas
a uma candidatura ungida somente pela onipotência do poder central. Por muito
que Getúlio Vargas valha, o que excele na campanha não é medida de seu valor,
é a idéia que ele resume, é o princípio que simboliza, é a doutrina que representa,
são todas as forças liberais do país.
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Somos pelo fortalecimento político-administrativo da periferia. O regime
federativo só existe com esta condição: que os Estados sejam livres e iguais.
Um tratadista disse que nem sequer se deve chamar autonomia a forma dessa
relativa independência, que é meia soberania. Pois bem, a meia soberania pode constar do texto álgido da Constituição, mas, se os homens não lhe derem sua vida, seu
sangue, o ânimo de sua inteligência, o calor de seu entusiasmo, a convicção de sua
resistência ao avassalamento do Centro, então federação é palavra sem sentido.
(Apoiados; muito bem.)
Precisamos criar com urgência o clima propício à colaboração de todos, sem
exclusão de ninguém: pôr em prática medidas de apaziguamento, exigidas pela
nação; aperfeiçoar as formas da representação eleitoral, pela adoção de moldes
seguros à manifestação de todas as opiniões, abolindo-se as leis de força e o terceiro
escrutínio do reconhecimento. (Apoiados.) Precisamos, enfim, de um conjunto de
medidas que consigam arejar a situação política e moralizar até as práticas da administração.
Na Argentina, aqui bem ao lado, mais nova do que nós, em certo sentido,
o Presidente Alvear viu derrotado o candidato de sua predileção e não saiu menor
do pleito: saiu maior, mais respeitado pelos seus concidadãos e por toda a América
que nele viu o primeiro magistrado de sua pátria e nunca o opressor da consciência
de seus compatrícios. (Muito bem.)
Por que o Presidente da República não pode no Brasil deixar de ter preferência exclusiva, de estreita familiaridade, tirado o candidato do seu amigo mais
íntimo, do seu peito, de seu coração, e escolher outro candidato, que é tão digno
como aquele e que foi o seu primeiro Ministro da Fazenda ....

O Sr. Souza Filho- Escolher candidato?! V.

Ex~

o diz?!

O SR. JOÃO NEVES - ... que era tão seu amigo como o candidato que
propôs às forças políticas?
Se não combatemos por um homem nem contra um homem, também
não combatemos contra um Estado.
Já se tem murmurado por aí além, com intuitos eleitorais, que combatemos
São Paulo! Suprema irrisão daqueles que julgam as conseqüências alheias e os caracteres alheios pelos seus próprios apetites!
Não podemos ser contra São Paulo, a maior jóia da Federação, o orgulho de
todos os brasileiros. A sua galeria de homens ilustres, no passado e no presente, na
monarquia e na República, está povoada de figuras que reconhecemos dignas
de conduzir nossa Pátria. (Muito bem.) Repetirei aqui, como o Sr. Cincinnato
Braga: "São Paulo não é um Estado; São Paulo é quase uma nação". E se amanhã a
sorte das umas nos elevar ao Governo da República, São Paulo - e o dizemos sem
idéia de aliciamento, mesmo porque um Estado dessa estatura não se deixa aliciar
- São Paulo terá em nós o mesmo amigo que poderia encontrar em um Presidente
seu, na suprema magistratura da República.
Devo, porém, agora, aflorar assunto capital. Ele, só por si, mostrará ao
Brasil quem vai ser responsável pela luta de amanhã.
S.

Ex~
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Falou-se vastamente em conciliação, em acordo. Posta a candidatura Getúlio
Vargas diante do eminente Chefe da Nação, para que S. Ex~ consultasse os amigos
políticos dos Estados sobre essa candidatura, desde logo começaram a ser sussurradas as palavras "acordo" e "conciliação".
Vou, agora, Sr. Presidente, levantar a ponta do véu e provar à Nação por que
vamos, amanhã, para o prélio aceso das umas e, quiçá, para o prélio terrível das
armas ... (Protestos.)
O Sr. Machado Coelho - V.

Ex~s

ameaçam? Pergunto se isso é democracia.

O Sr. Viriato Corrêa - São os liberais ...
O Sr. Wanderley Pinho- Urnas e votos; armas, nunca. (Apoiados.)

O SR. JOÃO NEVES - Ouçam-me os nobres Deputados da Maioria, se é
que me querem ouvir; se não querem, continuem a dar prova de intolerância.
O Sr. Sylvio de Campos - A intolerância é de V. Ex~, falando até em armas.
O Sr. Ariosto Pinto -O orador disse: "e quiçá".
O Sr. Machado Coelho -Não deixa de ser uma ameaça.

O SR. JOÃO NEVES - Os nobres colegas ou não quiseram compreender
as minhas expressões ou estão desaprendendo a nossa língua! (Apoiados.)
Peço aos dignos colegas que me ouçam, pois não cheguei ao fim do meu
pensamento. Ninguém, mais do que eu, tem horror à luta material; a elas, entretanto, tenho prestado minha cooperação extensa, quando todos os outros nada lhes
deram.
Quero explicar o meu pensamento, uma vez que aqui não fala uma voz; fala
um Estado, que sabe brigar e sabe morrer!
O Sr. Machado Coelho - O mesmo ocorre nos outros Estados.

O Sr. Ariosto Pinto - O orador só pode falar em nome do Rio Grande do

Sul.
O Sr. Flores da Cunha - Os nobres Deputados pela Bahia, que protestaram
há pouco quando o orador fez referência à possibilidade de a luta ser cruenta, se
esquecem de que a própria gloriosa Bahia tem assistido a muitas insurreições. Não
sei até onde nos levarão. Declaro: não desejo que se faça um apelo às armas. (Muito
bem.)

O Sr. Eloy Chaves - Nem se devia permitir que se falasse em tal coisa no
Congresso Nacional.
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O SR. JOÃO NEVES -Peço ao ilustre líder da Maioria que interceda junto
aos seus correligionários, no sentido de que eu seja ouvido por eles.

O Sr. Manoel Villaboim - Agora, são os correligionários de V. Exl!- que o
estão interrompendo.
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, desejo concluir as considerações que
venho fazendo, e peço desculpas à Câmara por a estar fatigando. (Não apoiados
gerais.)

O Sr. Adolfo Bergamini -V. Exl!- está faze.ndo um brilhante discurso.
O Sr. Odilon Braga - O nobre orador está sendo ouvido com muita atenção e grande prazer.
O Sr. Eloy Chaves - Está causando admiração o discurso do orador. Só o
que nos causa surpresa é ouvir, de um espírito de seu valor, quando se vai iniciar
uma grande campanha, a frase que provocou protestos de todos. (Apoiados e não
apoiados.)
O Sr. Adolfo Bergamini- Vamos ouvir o orador.
O SR. JOÃO NEVES- O novo representante paulista verá explicada a minha
frase dentro dos princípios da mais pura democracia.
Depois de sugerida a candidatura Getúlio Vargas, as palavras "acordo" e
"conciliação" eram de trato vulgar nos corredores do Parlamento e na imprensa.
Agora, repito, vou levantar a ponta do véu. Quero que a Nação inteira registre
estas palavras: se vamos para a luta das umas e se, amanhã, a luta desgarrar para as
coxilhas, a culpa não será nossa!

O Sr. Eloy Chaves - A luta não deve sair das umas. (Apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES -Perdoem o desalinho com que estou falando.

O Sr. Ariosto Pinto - A conclusão do discurso de V. Exl!- talvez não convenha à Maioria.
O Sr. Adolfo Bergamini- É por isso que se mostra intolerante.
O Sr. Machado Coelho- Talvez não convenha à Nação.
O SR. JOÃO NEVES - Desejo, Sr. Presidente, fazer-me ouvir; já que a
Nação aqui não nos pode escutar, que ao menos nos ouçam os seus representantes.
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Digo que a conciliação, que o acordo não se realizará, não por culpa dos que
sustentam a candidatura Getúlio Vargas. A culpa inteira há de caber, sem uma parcela de diferença, ao Sr. Presidente da República. (Apoiados e não apoiados.)

O Sr. Souza Filho - Caberá a Minas e ao Rio Grande, que conchavaram a
candidatura Getúlio, antes de ouvir os outros Estados.
O SR. JOÃO NEVES - S. Ex~ há de suportar sozinho o peso desta decisão e, se a Maioria me ouvir, verá que tenho razão.
Quando S. Ex~ comunicou aos Srs. Antônio Carlos e Getúlio Vargas as
respostas dos dezessete governadores favoráveis à candidatura do Sr. Júlio Prestes,
pretendeu que tivesse coordenado as forças políticas que apoiavam o seu governo e apelou para esses dois ilustres homens de Estado, a fim de que aceitassem o nome do Sr. Júlio Prestes, dizendo que tínhamos sido vencidos nessa eleição prévia.
Desde esse momento, o Rio Grande do Sul, que não tem candidato, não
é candidato, não se fez candidato nem se candidataria jamais, mas que aceitou- e
não poderia deixar de fazê-lo, sem manifesto deslustre- a indicação da maior força
política eleitoral da República e de uma das maiores e mais prestigiosas no sentido
moral, que é o grande Estado de Minas, o Rio Grande do Sul declarou, em carta do
Sr. Getúlio Vargas, entregue ao Sr. Presidente da República, que não era candidato,
mas que havia sido candidatado por uma importante agremiação política, pela
maior unidade de toda a República em território e em população.
Nas mãos desta, ele depunha a sua candidatura. Se Minas entendesse de se
conformar com o veto dos dezessete governadores, então o Sr. Getúlio Vargas se
recolheria à sua posição, continuando o seu grande e fecundo governo no Estado
do Rio Grande do Sul. Ponderava, todavia, desde logo, que o nobre Presidente
da República não havia feito coordenação de espécie alguma, até porque S. Ex!l não
consultara os seus amigos dos governos estaduais sobre o seu nome, nem sequer
imparcialmente o lançara ao exame dos seus correligionários, mas, ao contrário disso, provocara, por intermédio do nosso eminente colega, ilustre líder da Maioria,
Sr. Manoel Villaboim, a manifestação dos líderes das outras bancadas, recomendando-lhes que, de torna-viagem, viesse dos Estados o nome do Sr. Júlio Prestes.

O Sr. Manoel Villaboim -É imaginação de V. Ex~ Apelo para os líderes das
bancadas.
O Sr. Baptista Litsardo - O telegrama do Governador de Pernambuco
responde muito bem.
O Sr. Souza Filho - O Governador de Pernambuco, consultádo do Rio,
respondeu opinando pela candidatura do Sr. Júlio Prestes. Tem ou não S. Ex~
direito de se pronunciar por alguém? Pernambuco é ou não um Estado livre?
São livres apenas Paraíba, Minas e Rio Grande do Sul?
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O Sr. Ariosto Pinto - Quem é capaz de afirmar que apenas esses Estados
são livres? Todos são dignos e livres.
O Sr. Baptista Lusardo - O governador do Ceará, Sr. Mattos Peixoto,
foi além: hipotecou solidariedade ao Governo Federal. Tome nota a Câmara: agora
já não é mais o chefe político, é o Governo Federal que resolve a questão.
O Sr. Souza Filho -Se V. Ex ':i passa para o Ceará, nada terei a dizer. Quanto à atitude de Pernambuco, esta é clara, nobre e de rara elegância moral, e pela sua
lealdade e desambição patriótica pode servir de lição a muitos outros Estados.
O SR. JOÃO NEVES - Não recebemos lição de ninguém. Respeitamos o
caráter dos outros e queremos que respeitem o nosso. Somos todos iguais. Somos
todos da mesma massa.

O Sr. Machado Coelho - Nesse terreno estamos muito bem.
O Sr. Viriato Corrêa- Graças a Deus, esta questão serviu para que se estabelecesse que os Estados são todos da mesma "massa".
O Sr. Souza Filho - Já é uma conquista sermos considerados iguais.
O Sr. Viriato Corrêa - É a primeira conquista desta campanha cívica: já
somos todos iguais.
O SR. JOÃO NEVES -Prossigo, Sr. Presidente, na minha exposição.
Desde o momento em que o Sr. Antônio Carlos voltou à presença do Sr.
Presidente da República para dizer-lhe que a coordenação não fora feita, nem fora
realizada a consulta, também novamente procuraram o Sr. Washington Luís ...

O Sr. Souza Filho - Só seria feita coordenação com a indicação do nome
do Sr. Getúlio Vargas!
O SR. JOÃO NEVES - ... o eminente Sr. Vice-Presidente da República,
Sr. Mello Vianna, como representante legítimo da política de Minas, e meu querido
amigo, Sr. Dr. Oswaldo Aranha que, posso dizer, representa também neste momento todo o nosso pensamento e toda a nossa vontade. (Muito bem.)
Ambos declaram, separadamente, a S. Ex':l, o Sr. Dr. Washington Luís, que
o Sr. Getúlio Vargas não se considerava obstáculo a uma solução pacífica. Isto se
acha na carta inicial; quando o Presidente do meu Estado comunicou a aceitação
do seu nome, escreveu ao Chefe do Governo que sua candidatura não seria empecilho a uma fórmula conciliatória.
A dura verdade, entretanto, é que o Sr. Presidente da República, sem cogitar
das massas eleitorais que nos apóiam e das que estão do lado oposto, porque, no
mínimo, estaríamos diante de um equihbrio real de forças eleitorais, capitulando os
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Estados como se tivessem forças equivalentes nas umas, pretendeu impor-nos a rendição ultrajante, querendo que nos entregássemos sem espada e, pior do que isso,
que aceitássemos, como quantidade desprezível, a Vice-Presidente da República!
O Sr. Baptista Lusardo
Sr. Presidente da República?

~

Até este momento ainda perdura essa proposta do

O SR. JOÃO NEVES - Creio que sim.
O Sr. Baptista Lusardo - Permanece ainda a proposta do Sr. Washington
Luís, de dar ao Rio Grande do Sul a Vice-Presidência, depois de ter sido oferecida
à Bahia?
O Sr. Simões Filho - Com muito prazer a cederíamos em benefício da conciliação.

O SR. JOÃO NEVES - Não a aceitaríamos. (Apoiados; muito bem; paimas.)
O Sr. Baptista Lusardo- Meu aparte terá explicação. Chegarei lá.

O SR. JOÃO NEVES -Devo dizer à Câmara e, através dela, ao país que declaramos, por intermédio de nosso embaixador, não aceitar compensação de ordem
alguma, porque não estamos na disputa de favores ou na mendicância de postos.
(Apoiados.)
O Rio Grande do Sul, repito -e o que digo significa o pensamento uníssono
de todos os seus partidos -nada quer, nada pede. O nome do Sr. Getúlio Vargas
pode ser retirado da discussão, desde que se encontre uma fórmula feliz que concilie a Nação dividida, que traga, em sua boa vontade, os sentimentos gerais de brasilidade, que acabe com esse divórcio odioso de vencidos e vencedores, que faça do
Brasil a pátria feliz de todos os brasileiros. (Muito bem; palmas no recinto e nas galerias.) É o que queremos. Mesmo em São Paulo não faltariam nomes. Lá está o Sr.
Manoel Villaboim (palmas); lá está o Sr. Álvaro de Carvalho; lá está o Sr. Pádua
Sales; lá está o Sr. Dino Bueno; lá está o Sr. Cardoso de Almeida. Tragam quem quiserem. Se esse nome merecer a confiança da Nação, se ·ele puder encarnar as aspirações de justiça e liberdade e embainharemos a espada de Toledo e seguiremos a sua
legenda: "No me saques sin razón: no me embaifíes sin honor." A espada pacífica
para a luta das umas, a espada das controvérsias incruentas; não aquela que manejamos em defesa dos governos de outras unidades da Federação; não aquela que levamos ao serviço do Piauí, da Bahia, de Goiás, em defesa da pátria brasileira. (Muito
bem; palmas no recinto e nas galerias.)
O Sr. Simões Filho -Não esqueça V.
de do Sul a sua infantaria.

Ex~

que a Bahia já levou ao Rio Gran-
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O SR. JOÃO NEVES -Com grande valor e denodo.
Senhores Deputados, eu imploro um último instante de atenção e, mais uma
vez, rendo meus agradecimentos pela honra que V. Ex~s me dão, escutando minha
voz que, afinal, nesta hora, se impessoaliza para simbolizar aqueles três milhões de
rio-grandenses que querem fazer vibrar de entusiasmo toda a alma nacional.
Pergunto: seria o plano financeiro do eminente Sr. Washington Luís que o
levou a preferir o Sr. Júlio Prestes? Singular contradição! Eis aqui as palavras do
próprio Sr. Presidente da República, dirigidas ao Sr. Getúlio Vargas, por ocasião
do banquete que lhe ofereceu quando o jovem presidente do meu Estado foi
tomar posse do governo. Vou lê-las à Câmara, a fim de perguntar se essas palavras
não valem por uma indicação para continuador do plano de que o Sr. Washington
Luís foi o iniciador.
Disse S. Ex~:
"Com uma dedicação assídua e silenciosa ao imenso e árduo labor
quotidiano, que assoberba os departamentos administrativos, sem que transparecessem sinais de fadiga ou mostras de impaciência; com uma inteligência
fma, adelgada por estudos conscienciosos, brandamente se desvencilhando e
desmanchando dificuldades que se apresentam sempre novas, mesmo quando embuçam velhas normas; com uma lealdade perfeita nas atitudes, que ao
mesmo tempo dá conforto e traz descanso aos companheiros; com tolerância, ação feita de serenidade indulgente nos julgamentos, tranqüilidade no
decidir, resistência suave, se bem que tenaz no executar a vossa colaboração
eficaz neste primeiro quadrante do período governamental, ocupa largo e
claro espaço.
Renovando, mais completo e mais aparelhado, no nosso meio econômico e financeiro, um programa novo, qual o da estabilização do valor da
moeda, que se define numa equidistância entre a infiltração, ou a excitação
fictícia do organismo nacional pelo abuso do papel moeda, e a defloração
ou a restrição do meio circulante e comprimir nocivamente, por uma moeda
artificialmente cara, as expansões de quern deve produzir - ambas incapazes
de conter as oscilações cambiais, o governo esperava na execução desse
programa, devo confessar abertamente, enormes dificuldades de todas as
espécies, muito maiores, porém, devo ainda confessar, e mais abertamente,
do que as que realmente tem encontrado, graças sem dúvida a causas várias
mas, em grande parte, ao tato e firmeza com que a( vos houvestes·:
Meus colegas, se quisermos uma plataforma e um elogio para enquadrar em
torno dele, como um continuador do plano do Sr. Presidente da República, serão
estas justas palavras a moldura em que se há de encaixilhar o nome do nosso candidato, para que ele seja insuspeito aos amigos mais caros do Chefe da Nação.
Mas, é oportuno ponderar que esse plano não atingiu a sua finalidade. O
Sr. Presidente da República não chegou ainda à conversibilidade. Mas eu, que sou
leigo em matéria de finanças, perguntaria a S. Ex~, que é grande autoridade, se não
se recorda do que todos os tratadis"tas dizem, que uma das condições fundamentais
para que triunfe um plano de estabilização é a paz política, é a tranqüilidade do
país. (Palmas no recinto e nas galerias. Numerosos apoiados).

78

E, no entanto, pelo seu candidato, pelo seu amigo, pela sua coterie o Presidente da República atira pela janela o próprio plano, que é seu título de glória!
(/14uito bem.)
O Sr. Adolfo Bergamini - Tenho a fortuna de ver que V. Ex'.! desenvolve a
mesma argumentação que já emiti desta tribuna.

O SR. JOÃO NEVES -Estamos em frente - na verdade vos digo - do mais
brilhante movimento cívico que já se fez na República. Neste momento somos, de
verdade, sem metáforas e sem confusões, a maioria eleitoral do Brasil, e - coisa
curiosa - não há uma espada desembainhada, não há uma boca de fogo assestada
contra o Catete. (Aplausos.) É a nação viril, ela só, que se levanta! É a nação que
fala, talvez pela boca do mais humilde de seus fllhos; mais, é a nação em marcha
que há de vencer na batalha incruenta das umas. E ninguém se atreverá a esbulhar
ou a roubar nossa vitória no prélio eleitoral. (Palmas prolongadas no recinto e nas
galerias.)
Não terminarei sem dizer, do alto desta tribuna, que confortados estamos·
com a primeira vitória. A nação não veio aplaudir aqui, por todos os que nos ouvem, a candidatura imposta pelo Catete (aplausos); veio nos trazer o conforto da
sua solidariedade, (apoiados). Não a recebemos nós do Rio Grande do Sul: somos
apenas os vanguardeiros da grande causa. Devolvemo-la com o mesmo entusiasmo,
acrescentado no nosso, às montanhas de Minas, onde encontramos esse autêntico
Andrada, homônimo digno do outro que forjava os raios de sua eloqüência na
Constituinte do Império; a ele todas as glórias que simbolizam a nação liberal. Nós
apenas estamos na vanguarda, desbravando caminhos. Ele é o chefe da cruzada.
Minas pacífica, Minas vitoriosa, Minas caluniada, vilipendiada por aqueles que
assoalhavam pelas esquinas a sua divisão, respondeu, numa unanimidade esmagadora, que é o primeiro marco da vitória liberal. (Palmas nas galerias.)
Talvez maior do que ela, que é a maior de todas na extensão territorial,
maior do que ela é a pequenina Paraíba, que se avança para o oriente, como disse
seu ilustre líder, de braços estendidos, formando as três linhas desse grande triângulo, o Nordeste esquecido, o Nordeste sacrificado pelos governos, o Nordeste
só lembrado pela flgura do maior de seus fllhos, o grande Epitácio Pessoa. (Aplausos
prolongados no recinto e nas galerias. Apoiados; muito bem).
O Sr. Simões Filho - Não apoiado. Os presidentes mineiros também procuraram olhar para o Nordeste.

O SR. JOÃO NEVES - Não defenda Minas. Ela não precisa de advogados.
(Apoiados. Palmas nas galerias.)
A Para1ba é um Estado pequeno que foge ao sistema planetário de gravitação de todas as unidades, em tomo do poder federal para se apresentar sozinha
aos rugidos daquele que já hoje nos ameaça convocando os antigos presidentes sem
mandato a formar no coração da heróica unidade um núcleo de resistência, sustentado pela força do prestígio federal.
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Não nos intimida, porém, nem o arreganho da ameaça; nem a manobra
da compressão. Nós nos defenderemos sozinhos. A Nação não receia, nunca.
(Apoiados.)
.
Agora, a advertência suprema. Empenhados nesta luta, daqui observamos
ao nobre Presidente da República que grandes são as suas responsabilidades. Único
autor da desavença profunda, único autor dessa divisão, que se chama, por ironia,
coordenação de forças, ele suportará sozinho, em face da posteridade, da história, as
conseqüências dessa peleja, em que não nos renderemos jamais, senão diante de uma
vitória honesta dos nossos adversários. (Muito bem. Palmas nas galerias.)
Por espírito de familiaridade, o Chefe do Executivo, com uma simples
ordem, quis cancelar todos os valores autênticos da política brasileira, anular o poder
de todos os outros Estados, simplificar o problema sucessório na pessoa de um só
homem, como se a Pátria fosse um deserto de incapazes e só houvesse, entre quarenta milhões de brasileiros, um único continuador para sua obra. (Muito bem.)
Exigiu-nos, a nós, que somos a maioria eleitoral, a rendição humilhante, concedendo-nos apenas, entre os salvados do naufrágio da nossa dignidade cívica, a
Vice-Presidência, quantidade para ele desprezível, e, como se nós estivéssemos esfaimados pela dominação das alturas, como se mineiros, rio-grandenses, paraibanos e
todos os brasileiros que conosco formam, fôssemos aspirantes sôfregos, a regatear
posições de comando e compensações!
Nos primeiros dias de seu governo a guerra civil estalou de novo, dentro do
Rio Grande do Sul. Os soldados que se bateram não foram só os do heróico e glorioso exército nacional. Também nós - e o fiz na pequenez dos meus recursos
e na diminuta eficiência de minhas possibilidades - fomos para o campo da luta, e
o primeiro ensaio de rebeldia contra o poder foi dominado. Terçamos nossas
armas, pela necessidade que temos de conservar o Brasil pacificado e unido. Partidários da anistia, por doutrina, por princípio, por jurisprudência, por tradição, até
disso abrimos mão para que o Governo fosse juiz da oportunidade, mas nunca se
comoveu o ilustre Presidente da República, senão para dizer-nos uma vez que,
entre os poucos exilados do outro lado e os quarenta milhões de brasileiros que
somos, a proporção é infinitamente pequena, como se a vida de um só homem não
valesse o Brasil inteiro! (Aplausos.)
Em troca desse repúdio que nos fazem, vamos apelar da decisão dos governadores para os comícios eleitorais. Pedimos a S. Ex~ que consultasse a nação sobre
a candidatura Getúlio Vargas. Ele não o fez. Nós o faremos. (Muito bem.)
O Rio Grande nada quer e ainda agora tudo está disposto a dar para a grandeza da República e a paz do Brasil. (Palmas nas galerias.)
Falam pela minha voz, neste momento, três milhões de brasileiros, continuadores daqueles que traçaram, com a ponta da lança e com a pata do cavalo, as fronteiras meridionais da Pátrüi, e sentimo-nos felizes de, sem concessões, sem trocas,
mas com dignidade, apertarmos as mãos dos valentes adversários da véspera, simbolizados na figura de Assis Brasil (muito bem; palmas no recinto e nas galerias),
aquele que tanto combatemos. Foi, talvez, ainda a minha voz humilde que na
tribuna da Assembléia do Rio Grande do Sul, durante aquele quadriênio de lutas
funestas, mais alto se levantou para fulminar a sua conduta revolucionária. Mas sou
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eu ainda que, não a admitindo, abraço o adversário da véspera e digo que ele é digno
do Rio Grande do Sul, como o Rio Grande do Sul é digno dele. (Muito bem. Palmas.)
Esta voz que vos fala é o clamor uníssono dos Partidos entrelaçados no abraço de irmãos; esta voz representa a unidade dos vivos e a memória dos que dormem
no chão do pampa, reconciliados no sono da morte redentora das dissidências da
vida para dizer ao Brasil que vá forjando, nos recessos de sua justiça soberana, os
raios de uma condenação inapelável para aquele que, esquecido dos deveres impessoais do cargo, não trepidou em abrir um novo período de lutas sem glória, imolando na dureza de seus caprichos talvez o futuro da pátria e a majestade da República.
Está o Presidente faltando ao compromisso de sua própria plataforma política, quando disse estas palavras que são a sua condenação antecipada e preconstituída:
"Por minha parte - afirmo aqui -porei entranhadamente o melhor
dos meus esforços para a representação integral de todas as opiniões dentro
da lei, para a conservação pura do regime representativo, a fim de que as
eleições possam ser verdadeiras. Nelas não empregarei e não deixarei empregar a violência, não tolerarei a fraude nem com ela farei transações; não
lançarei mão de promessas ou de graças, de ameaças ou de pressão para
aliciar, violentar ou por qualquer forma corromper ou desnaturar o regime
representativo, sem o qual a democracia é uma mentira."
E ele, que não nos queria senão tratar como amigos, começou bloqueando
o Rio Grande do Sul com a censura telegráfica. (Não apoiados.)

O Sr. Adolfo Bergamini- É a verdade; já levantei protestos da tribuna.
O Sr. Manoel Villaboim -Não é a verdade.
O SR. JOÃO NEVES - V. Ex~ me merece toda a confiança, mas afirmo,
sob a minha honra, que a entrevista do Sr. Antônio Carlos teve proibida a sua transmissão por intermédio da Companhia Telefônica Rio-Grandense; e não admito
que alguém me conteste.

O Sr. Manoel Villaboim - V. Ex~ está mal informado. Quando tivermos de
responder a V. Ex~, haveremos de provar que tal proibição seria absurda e inteiramente ineficaz.
O Sr. Adolfo Bergamini- Mas houve.
O SR. JOÃO NEVES - A nota "retardado pela censura" lê-se em todos os
telegramas dos jornais, mesmo aqueles nossos adversários.

O Sr. Manoel Villaboim -Não houve ordem do governo para isso.
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O SR. JOÃO NEVES - Houve do oficial de gabinete do Sr. Mário Bello,
que foi à Telefônica Rio-Grandense proibir a transmissão da entrevista referida. Afirmo-o sob minha palavra de honra. Talvez esse oficial seja mais realista que o próprio
rei, o que é muito comum.

O Sr. Manoel Villaboim - Do governo não partiu ordem alguma nesse sentido.
O SR. JOÃO NEVES - O governo é uno; todos os seus agentes são governo.

O Sr. Manoel Villaboim - Seria absurda a proibição, até porque são múltiplos os meios de transmissão do pensamento.
O SR. JOÃO NEVES - Graças a Deus; do contrário, estaríamos bloqueados de fato. (Risos.)
Mesmo assim, tratados como réus, não respondemos e não responderemos
com agravos pessoais, semelhantes aos que recebemos, e ainda agora somos fiéis
àquele desejo de ordem que vem descendo de todas as vertentes do sentimento
nacional para humanizarmos a batalha cívica de amanhã e a tornarmos digna de
nós mesmos, da nossa pátria e do nosso grau de civilização.
Tudo faremos nesse sentido, mas não se tenha a nossa tolerância como fraqueza, não acreditem que nos rendamos diante da ameaça! A nossa tolerância
é o fruto do apaziguamento interior; a ordem, porém - lembre-se o Governo não depende somente dos governados; depende principalmente dos governantes,
que devem ser os maiores escravos da lei (Muito bem. Apoiados.)
Já agora, Sr. Presidente - e para fmalizar -, com as âncoras levantadas,
antes de cortarmos as amarras que nos prendem à terra firme da paz política em
demanda do mar alto da luta, no qual as tempestades serão a colheita dos ventos
semeados, a tripulação ainda exclama: a bandeira que vamos içar é flâmula de paz
e não de guerra! Marchamos para buscar nas últimas ramificações da vontade pública os imperativos da Nação! Vencidos com lisura, reconheceremos com prazer
a nossa derrota; mas, vencedores, ninguém nos arrebatará o prêmio de tanto sacrifício, ninguém ousará esbulhar a Nação na sua escolha! (Bravos!) Somos a maioria,
hoje, seremos, talvez, a unanimidade, amanhã! Mas, eu vos garanto - e, ainda
nesta hora, digo aos nossos adversários estas palavras de tranqüilidade e de paz que, mesmo nos momentos inquietos da batalha cívica, brasileiros, não esqueçamos
que somos todos irmãos! (Muito bem; muito bem. Palmas prolongadas no recinto
e nas galerias. Bravos! O orador é vivamente cumprimentado e abraçado.)
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DESAFIO DA CANDIDATURA DE OPOSIÇÃO

17-8-1929
O Sr. Presidente- Está finda a leitura do expediente.
Tem a palavra o Sr. Ariosto Pinto. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. João Neves.
O SR. JOÃO NEVES (Movimento geral de atenção. Palmas nas galerias) Sr. Presidente, razões de várias ordens, causas de espécies diversas, não me permitiram, tão cedo quanto eu desejava, vir de novo à presença da Câmara para, com argumentos novos, desdobrar, mais uma vez, os motivos que nos levaram à decisiva
atitude que tomamos perante o país e na qual nos mantemos firmes. (Muito bem.)
Logo após as palavras que tive a honra de proferir aqui, o eminente líder,
cujo nome declino com a mesma respeitosa simpatia pessoal, o Sr. Manoel Villaboim ...
O Sr. Manoel Villaboim- Muito agradecido a V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES - ... veio responder ao que por nós foi diio e explicar
os fatos que determinaram o lançamento da candidatura do ilustre Presidente de
São Paulo à suprema magistratura da República.
Vou repetir os motivos que nos levaram a aceitar, os do Rio Grande do Sul,
a candidatura presidencial na pessoa do Sr. Getúlio Vargas. Foram nobres e poderosas razões de ordem moral e política que ditaram ao nosso Estado a aceitação do
nome de nosso Presidente, sob a sugestão direta do grande Presidente de Minas Gerais, dos seus políticos de maior evidência, da unanimidade da Comissão Executiva
do P. R. M., enfim, da quase unanimidade do povo daquela grande e poderosa unidade da Federação. (Apoiados.)
Quando o Sr. Getúlio Vargas recebeu do chefe de seu partido a designação,
pois outro nome ela não deve ter para encarnar nesta hora histórica os anseios de
toda uma parte imensa da nacionalidade (muito bem), e significá-los com o seu
nome exposto ao exame pleno da Nação e ao embate forte das urnas de amanhã;
quando S. Ex~ recebeu essa designação, na sua figura de homem de partido, que
também sabe consubstanciar as aspirações de seus correligionários e, hoje, mais do
que isso, as dos seus próprios adversários, fiel aos lemas de desinteresse e desambição, que são as características de sua personalidade inconfundível (muito bem), que
não se nivela, de certo, aos sôfregos aspirantes às posições de comando,nem vem cotar, na bolsa dos pretendentes, os seus títulos líquidos e certos à suprema magistratura da República, fez o grande gesto, compatível com a sua dignidade pessoal:
trouxe ao próprio Presidente da República o seu nome, depondo a sua candidatura
nas mãos dele, para que, como coordenador avisado e patriótico, o expusesse às
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forças políticas, para que tais forças deliberassem livremente acerca da candidatura,
que assim era trazida ao debate da opinião.
Disse eu -e os fatos posteriores apenas se encarregaram de ilustrar com precisão que está deslumbrando até as cegueiras brôlicas - que o nobre Presidente da
República, longe de ter sido um coordenador das forças políticas, foi, antes, um divisor de todas essas forças, as quais deveriam ser convergentes para um frm comum a tranqüilidade da República, dias serenos de paz, de concentração de todas as vontades nacionais em tomo dos superiores interesses de nossa Pátria.
Afirmei que o Sr. Presidente da República não submetera o nome do Sr.
Getúlio Vargas ao apreço das referidas forças políticas, e que, ao invés disso, elas foram apenas ouvidas quanto à indicação do nome do Sr. Júlio Prestes.

O Sr. Assis Brasil - Só "as forças" sem "política", apenas os governadores
dos Estados foram ouvidos.
O SR. JOÃO NEVES - Mesmo essas não foram ouvidas, ao que se depreende da correspondência, sobre o nome do Sr. Getúlio Vargas.
Perguntaria eu ao eminente Líder da Maioria e aos amigos que o Governo
tem nesta Casa, por que não trouxeram até agora as cópias dos telegramas enviados pelo Sr. Presidente da República aos governadores de todos os Estados, expondo a sugestão de Minas Gerais em torno do nome do Presidente do Rio Grande do
Sul. Seria essa a prova indesmentível de que S. Ex? tentara e desejara fazer uma
obra de patriótica coordenação de esforços?
Fora disso, longe disso, ao contrário disso, o que encontramos na publicidade ampla dos jornais é justamente o oposto. E ainda agora me vou valer da própria palavra de um eminente brasileiro, o Sr. Estácio Coimbra, o qual nos fornece
a cópia exata do telegrama com que responde ao preclaro Sr. Manuel Villaboim a
respeito da pretendida consülta em torno do nome do Sr. Getúlio Vargas.
Procederei à leitura deste telegrama, que eu desejo, principalmente, fique incorporado aos fastos da Câmara Federal, para que a todo o tempo a Nação veja de
que lado estavam os que diziam a verdade, de que lado estavam e estão aqueles que
quiseram a Pátria envolta nas lutas embora incruentas das urnas e, talvez, nos desmandos e nos desvarios a que por vezes a paixão de partido leva os homens mais
serenos; de que lado estão aqueles que, por um capricho de prepotência, apenas
querem impor à Nação um nome, dizendo que a consultaram acerca de um outro,
que é também ilustre e acatado, digno de presidir a República, contando com larga
e brilhante folha de serviço em uma das grandes unidades da Federação. (Apoiados.)
Aqui está o telegrama do Sr. Estácio Coimbra, publicado em a"A Província", órgão oficioso do governo de Pernambuco.
Diz ele (Lê):
"Deputado Manoel Villaboim- Câmara- Rio.
Inteirado marcha negociações para escolha candidato sucessão presidencial próximo quatriênio, apraz-me, resposta V. Ex? declarar Partido
Republicano deste Estado aceita e apóia lealmente indicação Dr. Júlio
Prestes."
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Ora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, as palavras têm significação exata.
Os dicionários aí estão, para não deixar que a chicana fácil desvirtue o sentido dos vocábulos.

O Sr. Manoel Villaboim - O Presidente de Pernambuco estava inteirado de
todas as negociações. V. Ex~ quer torcer as palavras.
O Sr. Odilon Braga - Das negociações em torno da candidatura Júlio Prestes.
O SR. JOÃO NEVES - O nobre Líder da Maioria verá que não estou torcendo as palavras, pois é o próprio Sr. Estácio Coimbra quem diz que "o Partido
Republicano de Pernambuco aceita e apóia a indicação." Se houve indicação, é
porque alguém indicou. Houve, naturalmente, alguém que solicitou às forças políticas, e, entre elas, as do grande Estado do Norte, apoio à candidatura Júlio Prestes.

O Sr. Manoel Villaboim - Tudo isso está perfeitamente explicado no meu
discurso,
O SR. JOÃO NEVES- O Sr. Estácio Coimbra, necessariamente, não se pretende arrogar os direitos de ser o lançador da candidatura do Sr. Júlio Prestes; ao
contrário, fez-se eco de uma designação partida do centro, embora eu não saiba de
quem veio partir. Deve ter sido de pessoa autorizada para congregar as chamadas
forças políticas. Só podia ter sido o ilustre Sr. Presidente da República ou o nosso
eminente colega, Sr. Manoel Villaboim. (Apoiados e não apoiados.)

O Sr. Manoel Villaboim - Afirmei, como V. Ex? pode ler no meu discurso, que me tinha entendido sobre o assunto com os líderes das diversas bancadas.
Todos ficaram conhecendo a proposta do nome do Sr. Getúlio Vargas e as
que dos outros Estados vieram.
O SR. JOÃO NEVES -Qual foi o Estado que indicou o nome do Sr. Júlio Prestes?

O Sr. Manoel Villaboim - Temos diversos; por exemplo, o Paraná, que foi
um dos primeiros a se manifestar.
O Sr. Sylvio de Campos -As notícias têm sido publicadas amplamente.
O SR. JOÃO NEVES - Nunca apareceu perante a Câmara indicação a esse
respeito.

O Sr. Manoel Villaboim - As indicações vieram aos líderes das bancadas.
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O SR. JOÃO NEVES - O meu eminente colega, nobre Líder da Maioria,
que tanto nos merece, e que neste momento encarnao pensamento da política que
apóia a candidatura do Sr. Júlio Prestes, responda-me: alguém devia ter indicado o
nome do Presidente de São Paulo, arvorando-se em patrono da sua candidatura. Se
não foi o Chefe do Executivo, deve ter sido o Sr. Manoel Villaboim, o que vale o
mesmo, porque S. Ex~ é o pensamento vivo, expresso, indeturpável do Governo
Federal, amigo íntimo que é do Presidente da República e seu Líder nesta Câmara.
O Sr. Odilon Braga -É o destinatário do telegrama.
O SR. JOÃO NEVES -Foi precisamente ao Sr. Manoel Villaboim que o
Sr. Estácio Coimbra respondeu, dizendo que lhe apraz aceitar e apoiar, lealmente,
a indicação.
O Sr. Adolpho Bergamini -Logo, houve indicação.
O Sr. Manoel Villaboim - O digno orador demonstra não ter lido o meu discurso.
O Sr. Carvalhal Filho - A candidatura nasceu do consenso quase unânime
da Nação. (Apoiados e não apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES - O nobre colega confunde nação com os detentores
do poder temporal nos Estados. A Nação não pode ser confundida. A Nação vai
falar a 19 de março, nas umas. (Palmas; bravos.)
O Sr. Carvalhal Filho- Muito bem. Para ela é que nós apelamos.
O SR. JOÃO NEVES -E nós também. A Nação é convidada para decidir
nesta luta cívica. (Apoiados; muito bem.)
O Sr. Viriam Corrêa- É o que desejamos.
O Sr. Cândido Pessoa - Lá teremos a vitória. O julgamento da opinião pú,
blica estará do lado da Aliança Liberal. (Apoiados.)
O Sr. Sylvio de Campos - Aqui não há pitonisas.
O SR. JOÃO NEVES -Não se trata, aqui, de pitonisas, nem de Cassandras
agoureiras. Aqui estamos representando a Nação, para debater diante dela a gênese
de um problema que interessa visceralmente a todos os brasileiros. Queremos saber
quem assume o patrocínio da indicação do nome do ilustre Sr. Júlio Prestes.
O Sr. Sylvio de Campos -A maioria dos representantes da Nação. (Muito
bem.)
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O SR. JOÃO NEVES - Ninguém disse quem assume esse papel. É o que pergunto, e o faço com a autoridade, que se me não pode negar, ...

O Sr. José Bonifácio -Fala com grande autoridade.
O SR. JOÃO NEVES - ... de quem fala pelo Estado que trouxe o nome do
seu Presidente, para pô-lo nas mãos do Chefe da Nação, a fim de que S. Ex~, com
função coordenadora, sobre ele ouvisse as forças políticas.

O Sr. Sylvio de Campos- Quem indicou o Sr. Getúlio Vargas? O Palácio da
Liberdade. (Não apoiados.)
O Sr. Odilon Braga- Foi o povo mineiro. (Apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES - Não foi o Palácio da Liberdade, mas o povo mineiro. Não confunda o nobre Deputado o Palácio da Liberdade com o Palácio do Catete.

O Sr. Nelson de Senna - O Presidente do Estado coordenou a unanimidade
das forças de Minas, pelo seu Partido Republicano.
O Sr. Carvalhal Filho -Como nos demais Estados, os Presidentes coordenaram as respectivas forças.
O Sr. José Bonifácio- Seria menos grave que fosse a candidatura do Sr. Getúlio Vargas apresentada pelo Palácio da Liberdade do que pelo Presidente da República. Essa é a verdade. (Apoiados; muito bem.)
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, não desejo, neste instante, transformar a Câmara senão num pretório, como primeira instância do pleito de 1 () de março, quando debatemos a origem deste problema. Creio que não há degradação nenhuma em inquirir de onde surgiram as candidaturas. A do nobre Presidente de São
Paulo nasceu, sem dúvida alguma, da força do poder central. (Apoiados e não apoiados.)
E o vou mostrar, com as próprias palavras do Sr. Washington Luís. Não faço
afirmações levianas.

O Sr. Sylvio de Campos - V.
da Maioria, que foi bastante claro.

Ex~

se esquece do discurso do nobre Líder

O SR. JOÃO NEVES - Quero reler à Câmara palavras do Sr. Presidente da
República, para mostrar que S. Ex~ tinha e tem candidato.
Disse o eminente Chefe de Estado -e peço, neste momento, a atenção dos
ilustres colegas da Maioria -em uma das suas cartas ...

87

O Sr. Valois de Castro - O Presidente do Rio Grande do Sul disse exatamente o contrário.
O SR. JOÃO NEVES - V. Ex~s querem ou não ouvir a palavra do Sr. Presidente da República?

O Sr. Valois de Castro - Com o maior prazer.
O SR. JOÃO NEVES - Espero que não aparteiem o próprio Presidente da
República.
Diz S. Ex~:
"Os outros Estados, exceto a Para{ba, que até hoje não se manifestou pelas suas situações dominantes ou outros diretores das correntes políticas nacionais, responsáveis pelos destinos do Brasil, que se acham no País ... "
Não pode haver maior precisão. S. Ex~ exclui até os grandes nomes políticos dos que ocasionalmente se achem fora do País.

O Sr. Manoel Villaboim - Expondo com lealdade o que havia.
O SR. JOÃO NEVES -Perfeitamente, V. Ex~ vai ver como expõe realmente com grande desassombro.
" ... na sua quase totalidade, portanto, sem desconhecer os méritos de
V. Ex~ ... "
E agora é que chamo a atenção da Câmara:
" ... em inteira solidariedade com o Presidente da República, indicam e aceitam outro nome, igualmente digno, o do Dr. Júlio Prestes."

O Sr. José Bonifácio- É irrefutável o que V. Ex~ acaba de ler.
O Sr. Manoel Villaboim - Os chefes políticos que são solidários com o Sr.
Presidente da República indicaram o nome do Sr. Júlio Prestes.
O SR. JOÃO NEVES -Não posso ter uma exegese especial para interpretar
as palavras do nobre Presidente da República. Devo tomá-las espiritualizadas apenas
pelo desejo de encontrar a verdade na materialidade de suas expressões, e delas decorre com eloqüência que as outras forças políticas, "em plena solidariedade com o
Sr. Presidente da República", indicam e aceitam a candidatura do Sr. )úlio Prestes.
Ora, haverá, porventura, dois sentidos para este período?
"As forças indicam e aceitam, em solidariedade com o Presidente da República."

O Sr. João de Faria- A argumentação é irrespondível.
O Sr. Manoel Villaboim - O orador está dando significação inteiramente diversa ao que está escrito, isto é, que todas as forças solidárias com o Presidente da
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República na direção dos negócios públicos indicaram o nome do Sr. Júlio Prestes.

O Sr. Odilon Braga - Essa interpretação não pode ser aceita. Éramos também forças que estávamos apoiando o Presidente da República.
O Sr. Viriato Corrêa - Nessa ocasião, Minas já não estava apoiando. S. Ex?
exclui essa força.
O SR. JOÃO NEVES - O Sr. Getúlio Vargas declarou, em sua carta, que
não havia o menor ato de hostilidade na sugestão da sua candidatura por parte de
Minas. O Presidente Antônio Carlos repeliu seus votos de simpatia e apoio ao Governo da República e nem podia ser de outra forma.

O Sr. Valois de Castro - Em uma de suas cartas, o Sr. Presidente Getúlio
Vargas declarava que a iniciativa das candidaturas devia partir do Presidente daRepública, em tempo oportuno.
O Sr. José Bonifácio - Estão interpretando essas cartas com muito veneno.
São cartas muito nobres e dignas.
O SR. JOÃO NEVES - O Rio Grande do Sul nunca faltou a seus deveres
para com o Presidente da República; jamais faltará para com a Nação. (Palmas no
recinto e nas galerias.)
Vou demonstrá-lo.
Não somos um agregado heterogêneo, não nos formamos à sombra do poder,
explorado em fortes vantagens para homens ou para situações; sofremos e lutamos;
já estivemos no ostracismo em 93; já suportamos as piores lutas da República, e
nunca deixamos de ser uma força orgânica e respeitada pela Nação Brasileira. (Palmas no recinto e nas galerias.)
Não esqueça o eminente colega que me aparteia de que, divorciados do ilustre Sr. Arthur Bernardes, nos primórdios de seu governo, em 1924, quando outros
de nossos patrícios, chefiados pela figura singular do Sr. Assis Brasil, caminhavam
para a luta armada, não pensamos em ajuste de contas, não personalizamos a
questão com o Governo e fomos defendê-lo com armas na mão.

O Sr. Valois de Castro - O Sr. Assis Brasil atualmente é a figura mais representativa do Rio Grande do Sul. Estou certo de que, se os ventos continuarem a soprar assim, ela será dentro em breve a força política mais evidente desse Estado.
O SR. JOÃO NEVES -Sr. Presidente, prossigo na ordem das considerações
que desejo fazer à Câmara e que, por minha vontade, seriam tecidas com a serenidade que deve presidir a todos esses debates.
Desejaria uma análise imparcial e fria dos acontecimentos, atribuindo a cada
um as suas responsabilidades no drama eleitoral que se vai ferir, com a esperança de
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que as urnas de 1? de março respondam com grande lisura e verdade ao apelo das
duas correntes ...
O Sr. Manoel Villaboim- Esperamos tranqüilos. (Apoiados; muito bem.)
O SR. JOÃO NEVES - ... e amanhã nos reencontremos, como bons brasileiros, reconciliados em torno de um vencedor autêntico ...
O Sr. Machado Coelho -Não desejamos outra coisa.
O SR. JOÃO NEVES - ... produto exato da vontade popular (apoiados gerais} e que não venha alçapremado pela fraude,pela corrupção, pela violência e por
todas as armas degradantes de que se servem os que estão antecipadamente vencidos.
O Sr. Machado Coelho -São esses os nossos mais sinceros desejos.
O Sr. Eloy Chaves -Acredite o nobre orador que São Paulo está firmemente ao lado de S. Ex~ neste propósito.
O Sr. Albertina Drummond -Essa é a aspiração comum dos brasileiros.
O Sr. Ariosto Pinto -Já é um grande prazer verificar que neste particular
estamos todos de acordo.
O SR. JOÃO NEVES - Quero ver, dentro em breve, se esses propósitos são
sinceros.
O Sr. Valois de Castro -V. Ex~ não pode duvidar da nossa sinceridade. Não
podemos consentir nisso.
O SR. JOÃO NEVES - Não posso duvidar da palavra do honrado e ilustre
Deputado: dirijo-me a uma comunhão e não a um homem. Os homens pouco valem
diante da coletividade. Não falamos aqui pela boca individual de ninguém. Se a
maioria me quer ouvir, que me ouça; se não quer ouvir, falarei de qualquer modo.
O Sr. Machado Coelho - Estamos ouvindo V. Ex~, com muito prazer.
(Apoiados). Estamos até apoiando agora V. Ex~
O SR. JOÃO NEVES - Ainda não consegui proferir um período completo,
porque tenho sido constantemente interrompido pelos apartes dos ilustres colegas e
adversários.
O Sr. Carvalhal Filho -É uma prova de consideração a V. Ex~
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O SR. JOÃO NEVES - Os apartes honram-me muito, mas a hora é escassa.
Desejo ver, repito, se esses propósitos são sinceros e se o Governo da República e a outra corrente com a qual nos achamos postos em adversário aceitarão a
fórmula, que lhes vou sugerir, de um pleito honesto e livre, de onde saià a vontade
popular sem acoima de compressão e sem perigo para a ordem.

Vozes- É o que queremos.
O Sr. Machado Coelho -É a única fórmula que poderemos aceitar.
O Sr. Odilon Braga- Outro compromisso: que essa vontade seja apurada no
Congresso Nacional.
O Sr. Sylvio de Campos - V.

Exa~

querem fazer legislação especial para o

caso?
O SR. JOÃO NEVES -Queremos fazer aplicação da lisura eleitoral ao caso;
isso é pouco e se pode obter. V. Ex~ verá como será fácil, assim, chegannos a uma
solução digna. Em um grande prélio eleitoral, se formos vencedores, sentir-nos-emos
mais fortes; se vencidos honestamente, confessaremos a nossa derrota e acataremos
o vencedor.

O Sr. Manoel Villaboim- Nosso pensamento não é outro.
O SR. JOÃO NEVES -V. Ex~ vai ver que o pensamento pode não ser, mas
a ação atual já é diferente. Pois não vemos o próprio Ministro da Justiça como
presidente de um comitê eleitoral? (Palmas no recinto e nas galerias.)

O Sr. Cândido Pessoa -Por aí V.

Ex~

vê a imparcialidade do Governo ...

O SR. JOÃO NEVES - A Nação está cansada de palavras, de afirmações
graciosas (palmas). Abominamos esse novo inferno, calçado de boas intenções; queremos ver quem nos diz uma palavra sincera, quem se adianta a aceitar uma fórmula honrosa dentro da qual todos os brasileiros possam ver o Governo da Nação escolhido livremente pela população eleitoral do Brasil.
É isso que vamos propor.
Não quero mais insistir nas provas que apresentei, todas elas fundadas em
documentos partidos do campo adversário, de que o nobre Presidente da República não foi um coordenador fiel da vontade das forças políticas que o apoiavam.

O Sr. Sylvio de Campos - Seria, se houvesse aaotado a candidatura Getúlio Vargas.
O Sr. Albertina Drnmmond- Não foi o coordenador; porque somente apresentou um nome às forças políticas.
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O SR. JOÃO NEVES - Não queríamos que o Sr. Presidente da República
aceitasse a candidatura Getúlio Vargas, como não desejávamos que ele aceitasse
outra qualquer, impondo-a às demais correntes políticas. O que desejávamos, o que
queríamos, o que pedíamos era que ele desempenhasse aquela função de "paterfaml1ia", do Direito Romano; procurasse conciliar os filhos desavindos em torno de
um nome verdadeiramente nacional e que simbolizasse as aspirações inteiras do
povo brasileiro, cansado desse paul de indiferença, dessas unanimidades escandalosas (apoiados), desse incondicionalismo, o mais aberrante do verdadeiro espírito
republicano.
Pois bem. Se os 16 órgãos dos governos estaduais que se pronunciaram pelo
Sr. Júlio Prestes o fizeram sponte propria- e não quero escapar a nenhuma deles a
injúria de supor que sejam homens dominados pela força do poder central - se
assim o fizeram, e o Presidente não pôde reapertar os fios da solidariedade entre
aquelas forças que o apoiavam, a sua conduta estava traçada; deixava de ser o pai
que ia congregar os filhos em conflito, para ser, na luta eleitoral, o magistrado "sans
peur et sans reproche". Esse homem devia ser o juiz imparcial da contenda, que
devia transformar as urnas em límpido repositório de votos verdadeiros, viessem de
onde viessem, não empregando a força material de que dispõe o seu governo, exilando-se da luta, para criar um ambiente superior às facções, a fim de encarnar o
sentimento da nação, para fazê-la maior, para fazê-la melhor.
Longe disso, o que vimos e o que presenciamos logo em seguida a esse
primeiro ato de choque das candidaturas foi o Governo da República aliciando elementos dentro dos nossos Estados, para combaterem os nomes Getúlio Vargas e
João Pessoa. (Apoiados e não apoiados. Palmas.)
É verdade! Vi o Ministro da Justiça ...

O Sr. Adolpho Bergamini - Começou pelo Distrito Federal.
O SR. JOÃO NEVES - ... deixar de cumprir seus deveres para com a política do seu Estado (apoiados) para se transformar em Presidente de clube eleitoral.

O Sr. Sylvio de Campos -Não é exato.
O Sr. Adolpho Bergamini- É exato.
O Sr. Carvalhal Filho -V. Ex~s estão mal informados. Não é exato.
O Sr. Adolpho Bergamini - Aí está o Chefe de Polícia recebendo adesões
dos funcionários e prometendo todo o seu apoio à candidatura Júlio Prestes.
O SR. JOÃO NEVES -Atentemos para a imprensa.

O Sr. Adolpho Bergamini - Aí estão os fatos. A demissão do Sr. Homero
Macedo, do cargo de delegado fiscal, em Minas.
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O Sr. Sylvio de Campos - Naturalmente porque não conviria sua continuação no cargo.
O Sr. Ariosto Pinto -A confissão de V.

Ex~

é muito nobre.

O Sr. Raul de Faria - Não conviria à campanha eleitoral que o Presidente
sustenta.
O SR. JOÃO NEVES -Perguntar-se-á, talvez, porque a nação tanto se interessa pela eleição do seu supremo magistrado, quando a opinião já deveria estar descrente desses embates eleitorais, onde de costume, fora certas e determinadas exceções, não é a vontade pública que prepondera, senão a imposição do caciquismo, a
palavra dos mandões, daqueles que têm em suas mãos a força do erário e a força material do poder. (Muito bem.)
Responderia à Câmara que, nesta Federação, cujos laços, por mais que tentemos apertá-los e reapertá-los, cada vez mais se afrouxam, a despeito dos nossos
esforços, é a sucessão presidencial da República uma espécie de único meeting
quadrienal em que todo o Brasil se encontra reunido. De norte a sul, de leste a oeste, todas as populações vibram do mesmo interesse, sentem a mesma necessidade
de comungar na unidade da pátria para que ela se torne maior, não no sentido da
grandeza territorial, que é imensa, mas para que se torne melhor no sentido do seu
constante aperfeiçoamento moral e político. (Apoiados.)
Quando a nação, ainda ingênua, vem, de todos os pontos do território, quando de todos os quadrantes do firmamento brasileiro sopram os ventos da esperança,
então o meeting se dissolve, diante da força do poder federal, e surge uma candidatura que se impõe, totis viribus, pela força, pela opressão, pela corrupção, pela fraude. (Apoiados.)
Mas eu me comprometi, -e peço aos eminentes Deputados que, como representantes autorizados da corrente política que sustentará nas urnas amanhã a
candidatura do senhor Júlio Prestes, atentem às ponderações que lhes vou fazer, em
nome de todos os partidários da chapa Getúlio Vargas -João Pessoa, e com plena
autorização do meu ilustre líder e prezado amigo, Sr. José Bonifácio ...

O Sr. José Bonifácio -Muito bem; dou poderes amplíssimos.
O SR. JOÃO NEVES - ... eu me comprometi a mostrar à nação o meio para
que as urnas, em 1~ de março, simbolizem, de verdade, a expressão da maioria eleitoral, isenta de vícios, escoimada de fraudes e sem a intromissão abusiva dos agentes
corruptores. Esse meio é muito fácil de encontrar e nem sequer excede as atribuições constitucionais que o Pacto Fundamental outorgou ao Congresso Nacional, ao
Poder Judiciário ou ao Poder Executivo.
Já quando da campanha chamada da Reação Republicana, ao serem
apurados os votos recebidos pelos dois candidatos, foi suscitado no país grave debate sobre se o Congresso Nacional tinha autoridade para se transformar em juiz do
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pleito, ele que fora, de um lado e de outro, o maior agitador das candidaturas que
rivalizavam no apreço popular. Naquela ocasião, o eminente chefe de meu Partido,
o Sr. Borges de Medeiros, a exemplo de uma tradição chilena e norte-americana,
propôs que se organizasse um tribunal de honra ...

O Sr. Souza Filho - Tradição, não apoiado; precedentes isolados dos Estados Unidos e do Chile.
O SR. JOÃO NEVES- Referi-me a uma tradição, a um caso; aceito, porém,
a corrigenda do ilustre colega.
" ... Tribunal de honra onde fossem examinadas com cuidado as atas da eleição, onde fosse apurada, realmente, a verdade eleitoral.
Não prevaleceu o alvitre do Sr. Borges de Medeiros, e, entre outras razões,
contribuiu para essa negativa uma espécie de zelo farisaico pela Constituição, daqueles que a violam todas as horas e que se transformavam em seus guardiães mais devotados. Mas, seja como for, não houve o tribunal de honra: o Congresso reconheceu e empossou o senhor Arthur Bernardes.
A história está passada. Pois bem. A fórmula que proponho aos nossos nobres adversários, já não direi simbolizados no Chefe da Nação que quero reempossar
na nossa expectativa confiante, mas na do próprio candidato adverso, Sr. Júlio
Prestes, a fórmula que proponho não atenta, nem de leve, contra essa suscetibilidade constitucional, que levou os paladinos de então à recusa do tribunal de honra.

O Sr. Souza Filho -V. Ex9- permite um aparte?
O SR. JOÃO NEVES - Com grande prazer.

O Sr. Souza Filho - Quando se discutiu a eleição rio-grandense, o Sr. Assis
Brasil se julgava eleito contra o senhor Borges de Medeiros, e sugeriu também a organização de um tribunal arbitral. O Sr. Borges de Medeiros, entretanto, só o aceitou
mediante condições que o tomavam praticamente impossível. Não se esqueça V.
Ex~ desse precedente.
O SR. JOÃO NEVES -V. Ex~

quer regionalizar um debate nacional.

O Sr. Souza Filho - Se V. Ex~ prega princípios aqui, por que os esquece
no Rio Grande do Sul?

_
O Sr. Ari?sto Pinto - É que esse candidato absolutamente não podia abrir
mao de prerrogatlvas que pertencem ao Poder Legislativo do Estado.
O Sr. Souza Filho -É isso mesmo que se chama recusa.
O Sr. Ariosto Pinto -V. Ex~ mostra não conhecer devidamente o episódio.
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O Sr. Souza Filho - Conheço-o e dou a palavra ao senhor Assis Brasil.
O SR. JOÃO NEVES -Tenho diante de mim o senhor Assis Brasil, cuja palavra não pode ser desmentida. O apelo a um tribunal de honra -e abro um desvão
na exposição que vinha fazendo - não foi aceito porque o chefe de meu Partido
colocou a questão no terreno de fato: aceita-o, empossando-se, primeiro, mas renunciando depois, em um gesto que pouca gente teria a coragem de praticar.
Volto, porém, à exposição que vinha fazendo. Se o chamado tribunal de
honra poderia susceptibilizar os defensores farisaicos da Constituição da República,
a fórmula que vou sugerir não atenta nem de leve contra os melindres cOnstitucionais de quem quer que seja.
O receio que nos assai ta na lu ta a ser travada amanhã, e talvez o receio que
assalte os ilustres Deputados nossos adversários, é o de que em nossos três Estados,
como nos demais, em nosso ponto de vista, se possa praticar a fraude no alistamento e nas eleições; possam os governadores de qualquer das vinte unidades se transformarem em galopins eleitorais comprimindo a consciência cívica dos nossos
concidadãos. Note-se que envolvi os três governadores- o do Rio Grande do Sul, o
de Minas Gerais e o da Paraíba, na mesma acusação, para tirar a conclusão de que
necessito.
Pois bem, Sr. Presidente. Vamos fazer, diante da Nação um pacto de honra,
mas um pacto de que seja juiz a própria Nação (muito bem) e que fulmine, amanhã,
com a sua irrecorrível condenação àqueles que dele se afastarem. Vamos mandar
procurar neste Brasil vinte cidadãos honrados, vinte varões probos, vinte magistrados, se for preciso, e que o Governo da República se imparcialize entre os dois candidatos e envie a cada unidade um desses homens de dignidade pessofll e cívica! Que
dois meses antes das eleições, cada Estado hospede esse, que nós poderíamos chamar, como na terminologia cristã, um visitador eleitoral, para se certificar se
o alistamento foi rigorosamente feito, se a liberdade das urnas é completa, se a polícia não está comprimindo o direito de quem quer que seja; se o governo não abre o
erário público, canalizando-o para a bolsa de seus partidários; se a imprensa não se
tra.11sformou em baleão alugado ao serviço de quem mais pode e de quem mais tem;
finalmente, para que em cada seção eleitoral esse magistrado supremo, acima do governo temporal possa assistir a todo o processo de 1~ de março e que, terminados
os comícios, esse representante autêntico das duas correntes, esse que chamarei
verdadeito delegado da Nação, envie ao Congresso Nacional um relatório completo,
minucioso e exato em que ele, por suas observações, espiritualize a materialidade
das alas, de modo que o Congresso Nacional não resolva, por uma simples operação
aritmética, a contagem de votos, mas anime as cifras por um largo sopro de verdade,
respeite os sufrágios realmente dados e realmente alcançados nas urnas. Se assim
suceder, ninguém se poderá queixar, a não ser que o Congresso, surdo a esses
documentos de honra ...

O Sr. Machado Coelho -Equivale a despir o Congresso de suas atribuições.
O SR. JOÃO NEVES - ... fazendo valer a sua vontade autoritária ...
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O Sr. Souza Filho - Isso é uma manifestação de derrota. (Apoiados.)
O Sr. Machado Coelho -O orador confessa a derrota!
O Sr. Adolpho Bergamini -Não apoiado! Demonstra a confiança que tem
no eleitorado. (Muito bem.)
O Sr. Machado Coelho - Repito: o que se deseja é despir o Congresso de
suas atribuições.
O SR. JOÃO NEVES- Não tenham medo os nobres Deputados governistas.
Nós somos a maioria, e quem não tiver força que não vá às urnas. (Apoiados. Muito
bem. Palmas.)

O Sr. Souza Filho - É uma fórmula anárquica e revolucionária.
O Sr. Machado Coelho -Serão vinte intervenções nos Estados.
O Sr. Albertina Drummond - Seria, sim, uma intervenção de vinte juízes,
autorizados por ambas as partes. (Apoiados.)
O Sr. Souza Filho - Já existe, em cada Estado, o juiz federal para presidir
à apuração das eleições.
O SR. JOÃO NEVES- Sr. Presidente, vou mais longe, e declaro que os Presidentes de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e da Paraíba estão prontos a deixar,
dentro daquele prazo, o exercício de seus mandatos. Os seus sucessores políticos
não os aceitarão. Irá, afinal, cada uma dessas unidades ser governada de verdade por
magistrados que ainda honram à justiça brasileira. E eu pergunto se nós, que somos
três Estados, por assim dizer unânimes na vontade das suas populações; (muito bem)
se nós, que temos a força política, que temos a força moral, que temos a coragem
civil e pessoal ...

O Sr. Eloy Chaves -Nós também a temos.
O SR. JOÃO NEVES - ... se nós nos despedimos do Governo para entregálo a uma devassa de toda a Nação pelo seu delegado, queremos ver se os dezessete
governadores terão a mesma coragem cívica. (Muito bem; muito bem. Palmas.)
Quem fala assim ao país, quem assim pede -e eu desejaria que a falta de
acústica deste ambiente fosse suprida por um fenômeno de física a fim de que nossa
voz pudesse ser levada aos últimos recantos da vontade nacional - quer, acima de
tudo, que a Nação saiba onde estão os seus amigos, os que sofrem pelos seus anseios,
e onde estão os seus algozes, os que a querem comprimir e subornar. (Muito bem.)
Noto agora no meu preclaro colega, ilustre líder da Maioria, aquele sorriso
com que S. Ex~ vê todas as coisas em que a Pátria se acha envolvida ...
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O Sr. Adolpho Bergamini - Tudo cor de rosa.
O SR. JOÃO NEVES - S. Ex~ achará que somos um pouco líricos, pois
ainda acreditamos em fórmulas republicanas, que estamos contaminados por aquele
resto de idealismo que é substrato da formação do Brasil novo, do Brasil de amanhã.
(Muito bem; muito bem. Palmas.)
Já se fala, aí, na realidade brasileira, como se rasgar estradas, construir pontes, erguer monumentos, abrir escolas, edificar hospitais, não fosse obra de idealismo, como se toda a materialidade dos homens não fosse mais do que a inspiração
direta de uma força imanente e superior, que vem de todas as consciências e abre o
caminho a todos os condutores do povo.
Nunca houve nação que não estivesse inflamada por uma idéia, a não ser nas
civilizações que se abismaram na degradação e na imoralidade. (Muito bem. Bravos.
Palmas.)

O Sr. Valois de Castro -V. Ex~s foram, incorporados, no fim do ano passado, cumprimentar o Sr. Presidente da República pelos benefícios feitos ao Rio
Grande do Sul. (Trocam-se vários apartes.)
O SR. JOÃO NEVES -Poderemos, os rio-grandenses, que aqui temos assento, recordar um fato - e perdoe-me a suscetibilidade nacionalista dos que não querem ouvir falar naquele rincão sagrado, perdoem-me que eu o relembre. Aí está de
novo, em frente a mim, o ilustre Sr. Assis Brasil; aí está ele que, com as suas palavras, confirmará as minhas.
Já sofremos, os dois partidos, prova semelhante em 3 de maio de 1924.
Encerrado o ciclo da chamada revolução de 1923, assinado o acordo de Pedras A1 tas,
para que se soubesse de que lado estava a maioria do povo rio-grandense, em
matéria eleitoral, o Sr. Assis Brasil e o Sr. Borges de Medeiros aceitaram um pleito
fiscalizadO pelo Poder Federal (muito bem), por intermédio de oficiais da confiança
do ministro da Guerra, general Seteinbrino de Carvalho. Eu vi, 'na minha terra, as
escolas do Exército acompanhando os correligionários do honrado Sr. Assis Brasil
por todas as devesas, por todas as estradas, por todas as colônias, levando a segurança de que aquele pleito era um pleito de honra. (Muito bem.)
Não quero dizer, nem poderia fazê-lo, porque seria manifesta insinceridade, que essa eleição houvesse sido escoimada de todos e ·quaisquer vícios que de comum existem nos processos eleitorais.

O Sr. Souza Filho - O Sr. Assis Brasil considerou-se usurpado em seus direitos. Ele se julgou eleito.
O Sr. Ariosto Pinto -V. Ex~ fala em nome do senhor Assis Brasil?
O Sr. Souza Filho - Fui procurador da sua causa.
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O Sr. Ariosto Pinto - Então cessou o mandato, porque o mandatário está presente. V. Ex~ é um brilhante jurista e o sabe perfeitamente.
O Sr. Souza Filho -Obrigado a V. Ex~ Mas fui procurador do povo livre
do Rio Grande do Sul; não o fui pessoalmente do Sr. Assis Brasil. Foi um mandato
moral.
O Sr. AlbertinoDrummond- S. Ex!! não devia trazer a debate o mandato de
confiança que recebeu, embora sendo verdade o que afirma; (Apoiados.)
O Sr. Souza Filho - Repito: não fui procurador pessoal do Sr. Assis Brasil,
mas sim das consciências do Rio Grande do Sul. (Não apoiados.)
O Sr. Daniel Carneiro - É exploração política.
O Sr. Souza Filho - Estou falando a verdade. Não é exploração política.
O SR. JOÃO NEVES - V. Ex~ está querendo intervir em política que não
é a sua, que é nossa, que custou nossos sacrifícios.

O Sr. Ariosto Pinto - Aí está o Sr. Assis Brasil, que não precisa, absolutamente, de advogados nem de procuradores.
O Sr. Sylvio de Campos - E não fala porque não lhe convém falar, mas a
história desse fato está escrita.
O Sr. Adolpho Bergamini - O Sr. Assis Brasil nada teme.
O Sr. Ariosto Pinto - As questões de ordem interna do Rio Grande só podem ser decididas entre rio-grandenses.
O Sr. Sylvio de Campos - Se é questão regionalista, não a tragam para aqui.
O Sr. Souza Filho - Se eu a trouxe à tribuna parlamentar, na legislatura antepassada, foi porque a considerei sempre uma questão nacional.
O Sr. Ariosto Pinto - Agora é quando muito advogado oficioso.
O Sr. Souza Filho - O Sr. Assis Brasil tem o dever de honra de responder,
por mim, a V. Ex~
O Sr. Sylvio de Campos -Não tem coragem para o fazer agora. O fato, porém, é histórico, está escrito. Seria uma vergonha negá-lo.
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O Sr. Adolpho Bergamini -O Sr. Assis Brasil não precisa que ninguém lhe
dê coragem. Tem demonstrado, em toda a sua vida, que é um homem. (Apoiados;
muito bem.)
O Sr. Souza Filho - A coragem cívica e a consciência reta do Sr. Assis Brasil me farão justiça. Ele esclarecerá o fato.
O Sr. Adolpho Bergamini- O Sr. Assis Brasil dirá a verdade. S. Ex~ não precisa de que lhe dêem coragem, e ninguém tem o direito de querer negá-la.
O Sr. Souza Filho - Só o Sr. Assis Brasil dirá da tribuna do Congresso Nacional, se foi procurador oficioso do Rio Grande do Sul. É um repto de honra que
lhe faço.
O Sr. Assis Brasil -Se o orador me dá permissão para um aparte, que espero
não será muito longo, sinto dizer que estou inteiramente ignorante do que se trata.
Ouço, apenas, pronunciarem o meu nome e afirmarem que não tenho coragem.
Vários Srs. Deputados -Não é exato.
O SR. JOÃO NEVES -O nobre Deputado por S. Paulo o disse.

O Sr. Sylvio de Campos - Apelamos para o Sr. Assis Brasil, a fim de que
viesse contar a verdade histórica que está na consciência de todos nós.
O Sr. Albertina Drummond - V. Ex~ disse que o Sr. Assis Brasil não tinha
coragem.
O Sr. Sylvio de Campos - Não apoiado. Disse que não teria, no momento,
coragem de declarar a verdade histórica.
O Sr. Albertina Drummond- Não o negue.
O Sr. Adolpho Bergamini -Então é o Sr. Sylvio de Campos quem não tem
coragem. (Apoiados.)
O Sr. Sylvio de Campos -Coragem eu ·a tenho para dar e vender. O que afirmei foi que o Sr. Assis Brasil estava presente, mas não lhe convinha ter a coragem de
falar.
O Sr. Hugo Napoleão - Aqui não há covardes.
O Sr. Souza Filho - Fui taxado de procurador oficioso do Rio Grande do
Sul e confio na coragem cívica do Sr. Assis Brasil, a fim de dizer a verdade. Ele dirá
do meu desinteresse e do meu patriotismo.
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O Sr. A rios to Pinto -Referi-me ao momento atual.
O Sr. Presidente- Atenção! Está com a palavra o Sr. João· Neves.
(Continua a iroca de numerosos apartes. O Sr. Presidente declara insistentemente atenção, suspendendo, afinal, a sessão.)

Durante o discurso do Sr. João Neves, o Sr. Plínio Marques, 1<?
Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rego
Barros, Presidente.
(Suspende-se a Sessão às 14 horas e 25 minutos.)
(Reabre-se a Sessão às 14 horas e 28 minutos.)
O Sr. Rego Barros, Presidente, reassume a Presidência.
O Sr. Presidente - Continua com a palavra o Sr. João Neves. Lembro, porém, a S. Ex~ que só dispõe de dois minutos.

O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, faltando poucos momentos para o
término da hora do expediente, prosseguirei em momento oportuno, naturalmente
nesta mesma sessão.
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CRITICA À ATITUDE PRESIDENCJAL

3-9-1929

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Carlos Penafiel.
O Sr. Carlos Penafiel - Cedo a palavra em favor do meu colega de bancada,
Sr. João Neves.
O SR. JOÃO NEVES (palmas) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, da última
vez que me foi dada a honra de ocupar a atenção da Câmara, fi-lo principalmente
para oferecer ao exame dos adversários políticos da candidatura Getúlio Vargas
uma fórmula honesta que permitisse um severo controle do pleito a ser travado em
1<? de março de 1930.
Até agora nenhuma palavra proferiu o candidato adversário ou o nobre líder do seu pensamento nesta Câmara, de maneira que pudéssemos saber, pelo conduto de uma autoridade indiscutível, que os nossos contendores, no grande prélio
cívico de amanhã, tenham recusado a proposta leal e honesta que lhes enderecei
do alto desta tribuna. Nem mesmo o conselho dos cinco, criado pelas forças governamentais adversárias para encaminhar a solução convencional da candidatura imposta pelo Catete, nem mesmo esse conselho ainda se dignou baixar do alto, onde
paira a sua vaidade de ser a maioria, para responder-nos, a nós, que o somos de fato
(muito bem), se querem ou não um pleito limpo e honesto; se querem ou não um
colégio digno de homens livres; se querem ou não uma parada memorável de forças
eleitorais, exatamente alistadas nos registros e exatamente comparecendo até o tribunal das urnas. (Apoiados.)
t que, efetivamente, ao candidato adverso, arrimado apenas nas moletas
da corrupção e da ata falsa, não convém, nem convirá esse espetáculo de um pleito
isento de corrupção e de fraude e fiscalizado pela consciência dos próprios magistrados do Brasil! (Muito bem.)
É verdade que não enunciei uma fórmula em detalhes precisos; ofereci um
alvitre, procurei tirar ao pleito as suas conseqüências de animosidade habitual; mas,
à falta de argumentos sérios, me contestaram, quer da tribuna, quer da imprensa,
que faz por interesse mercenário o serviço da candidatura oficial, dizendo que isso
feriria o texto constitucional, de que eles são os curiosos cérberos e arrepiados diante do sacrilégio que eu pretendia cometer contra o texto da Lei Fundamental! Mas,
se fosse uma heresia jurídica aquilo que propus, quem sabe de seus cérebros iluminados não baixaria uma outra fórmula melhor, dentro da qual pudéssemos enquadrar a manifestação precisa da soberania brasileira no pleito de 1? de março?!
Mas, sem a discutir de frente, mandaram que nos injuriassem os aretinos de
escada baixa, ou que atirassem sobre a nossa sugestão patriótica a graçola miserável e equívoca dos foliculários que se alugaram para se contrapor à vontade da Nação em marcha. (Muito bem; muito bem. Palmas).
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Mas a esses falsos zelotas do texto constitucional, eu poderia dizer que eles
nem sequer conhecem as novas Diretrizes do Direito Público nos tempos que correm, e, especialmente, após-guerra. Se porventura se dignassem baixar os olhares
até o panorama político da reconstrução européia, haveriam de ver, se fossem observadores medianiunente argutos, que há uma impressão esmagadora de transformação do direito político em todas as novas constituições da Europa.
O novo direito da Europa não fez mais do que trazer para dentro dos textos invioláveis das leis supremas os novos rumos, as novas conquistas e, sobretudo,
a democratização das instituições políticas, por isso que os próprios aliados tinham
inscrito nas suas bandeiras que estavam batalhando pela liberdade dos povos. (Muito bem.)
Essa libertação dos povos naturalmente só se poderia realizar dentro da fronteira dos Estados com a democratização das instituições políticas. A luta travada
nos concilias mentais das velhas nações européias poderia ser resumida na batalha
que se trava entre a democracia e o comunismo, entre o sistema representativo propriamente dito e a transformação revolucionária. (Muito bem.)
Há até um escritor da extrema corrente niveladora que chamou a democracia em si democracia aristocrática, considerando o capitalismo a feudalidade dos
ricos e afirmando que a humanidade está agora dividida em dois campos irreconciliáveis, que arvoram as bandeiras vermelha e branca como símbolo do espírito misoneísta ou de rebeldia extremista.
Entre esses termos antinômicos é que se processa a reconstrução constitucional dos países que se envolveram na conflagração do mundo. Na Alemanha, na
Áustria, na Polônia, na Turquia, na Hungria, na Iugoslávia, na Tchecoslováquia, sente-se por vezes nos seus estatutos fundamentais a difícil transição entre o espírito
do passado e ós inquietadores processos da atualidade. Em toda a parte, nos textos
fundamentais, triunfa a opinião democrátiCa, quer pela criação de novas repúblicas, quer pela democratização das monarquias constitucionais.
É certo que, por vezes, o espírito democrático tem sucumbido, ou quase,
às lutas travadas em torno do seu reerguimento no seio dos povos; mas isso não se
deve ao sacrifício propriamente da idéia liberal.
Precisamente o que se verifica, o que emerge desses fenômenos é que a concepção predominante nos textos constitucionais tem sido uma obra de fatores complexos maciços da vida de cada·povo, das suas tradições comprometidas às vezes,
outras vezes desviadas do seu curso, ou resultante do espírito de indisciplina que
caracteriza a época, e daquela fadiga da ordem, que é companheira dos povos caídos do grande .cataclisma. (Muito bem.)
Mas os tempos já não comportam soluções de mera metafísica, nem a estrutura do regime pode ser recoberta por um tecido impenetrável às imposições da vida
prática. Assistimos, na vida jurídica, como nos domínios da indústria, a um fenômeno profundamente curioso.
Enquanto os homens de negócio, os donos das usinas, procuram realizar o
que se chiuna racionalização, isto é, a criação de certo número de tipos exatos para
os seus produtos, assistimos, na vida pública e na vida política, àquilo a que se po-
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deria chamar, como um grande escritor o fez, "racionalização do poder", isto é,
transformação da política em Direito Constitucional. (Muito bem.)
Basta que se contemple esse fenômeno levemente aflorado em dois
exemplos que vou submeter ao exame da Câmara: outrora, dizia-se que a essência
do parlamentarismo consistia .na responsabilidade, de fato, dos ministros. O próprio parlamentarismo, entretanto, se revelou menos como governo de gabinete,
como governo de responsabilidade dos ministros, sendo este não o seu traço
diferencial, mas exatamente aquele outro, de que a maioria é que indica e verdadeiramente nomeia os agentes ministeriais, que tomam posse do governo. Pois bem,
cper na concepção britânica, que foi a matriz dessa forma de governo, quer na da
França, que a adotou depois, a verdade é que sempre as maiorias indiretamente nomeavam os ministros responsáveis.
As novas constituições européias, e entre elas as da Baviera e da Prússia,
saíram dessa metafísica, para estabelecer exatamente que quem designa, indica,
nomeia os ministros são as maiorias parlamentares, de maneira que aquele fenômeno, que estava apenas no subconsciente político de todas as nações, enquadrado por
essa forma de governo, já está cristalizado dentro de textos constitucionais. (Muito bem.)
O próprio princípio federativo foi uma conseqüência, sem dúvida alguma,
das imposições regionais, dos interesses dinásticos, e, por vezes, da razão de cada
Estado, que procurou essa forma de organização política para viver, para fazer
triunfar a sua soberania.
Depois da guerra, na reconstruçã'o constitucional da nova Europa, já nã'o
é mais o federalismo aquela imposição dinástica ou aquela necessidade local. A
transformação passou para os textos legais e o federalismo entrou a ser resultante
das necessidades coletivas.
Onde, porém, as constituições modernas dão ao observador atento e imparcial a impressão exata de que, de fato, cristalizam as novas normas que regem o mundo político, está em uma carta magna de país novo - a Tchecoslováquia. - que introduziu no organismo constitucional o Tribunal Eleitoral, destinado a reconhecer
Deputados e Senadores e, acima de tudo, por vezes, desviar o choque dos partidos.
Até pouco tempo o espírito metafísico dos que organizaram e estruturaram
os regimes recuaria apavorado, se se lhe dissesse que uma constituição deveria estatuir
sobre a própria luta dos partidos. Hoje, porém, nos tempos que correm, quando o
espírito moderno caminha a passos apressados para racionalizar tudo, inclusive o
poder, são os próprios partidos políticos que invadem os textos constitucionais.
Se esse, porém, é o espírito do mundo, se esse é o caminho traçado e aberto
pela mão dos novos construtores de formas de governo, como é que no Brasil uma
facção política, agarrada ao poder, pois não conta com a simpatia do público
(apoiados; muito bem), recusa, em nome de melindres constitucionais que nunca
teve um aparelho eficiente de fiscalização, pelo qual ela viesse controlar a vontade
popular e dizer depois de 1<? de março se as eleições foram um cotejo honesto de
forças livres, ou uma bacanal escandalosa de prepotência? (Palmas; apoiados.)
Sei bem, Sr. Presidente, as fundas razões que levaram os arautos da candidatura oficial a nem sequer tomar conhecimento, no seu desprezo prussiano pelos
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outros, da proposta que lhes enderecei desta tribuna. Fizeram-no por medo apenas.
(Palmas. Apoiados.) Os arautos da candidatura oficial, que nasceu de imposição caprichosa e que anda agora corno enjeitado, sem paternidade, na roda dos expostos,
só contam com as armas desnobres do poder, aliciamento indecoroso e da fraude
descabelada. (Muito bem; apoiados; palmas.)
Aí têm V. Ex!l, Sr. Presidente, e a Câmara, as razões fundamentais pelas
quais não foi sequer discutida a honesta proposta que dirigi ao candidato oficial
·do alto desta tribuna.
Mas não quero mais chover no molhado, nem me interessa revolver o ferro
na ferida. Não me furto, entretanto, ao prazer imenso de, ainda urna vez, trazer à
consciência da Câmara, ao juízo da minha pátria, a noção exata de que o Sr. Washington Luís não foi um coordenador da vontade das forças políticas (apoiados,
muito bem), mas apenas impôs o candidato de sua preferência. (Palmas no recinto e
nas galerias. )
O Sr. Getúlio Vargas, em um gesto que só o eleva e distingue no conceito
de seus concidadãos, depôs o seu nome na mão do Presidente da República, para
que sobre ele se consultasse o país, e o Sr. Washington Luís não consultou a ninguém - apenas mandou que lhe viesse indicada a candidatura Júlio Prestes (aplausos).
Além dos testemunhos indesrnentíveis que já trouxe e que aqui ficaram gritando a
verdade do que afirmei, - vou trazer um outro depoimento insuspeito à Maioria,
porque vem do próprio Sr. Antônio Azeredo, o honrado líder do governisrno no
Senado Federal. Há poucos dias, orava naquela Casa do Congresso o eminente brasileiro, Sr. Senador Bueno Brandão, que definia com sua habitual elegância e distinção (apoiados) a situação em que se encontrava o Presidente de seu Estado, quando
ocorreu, no meio do debate, a seguinte cena, que vou reproduzir, pela leitura, avivando a memória da Câmara:
Diz o Sr. Bueno Brandão:
"É admirável que nenhuma referência tenha sido feita pelos governadores e presidentes consultados à candidatura Getúlio Vargas, objeto principal da consulta, e ainda mais, que tendo sido esta consulta dirigida
pelo líder da Maioria da Câmara, as respostas tenham sido dadas diretamente ao Presidente da República.
Esses governadores e presidentes são pessoas muito distintas e educadas, muito dignas; deviam dar a razão que tinham para não aceitar a outra
candidatura: seria urna homenagem cornezinha que prestariam ao Estado do
Rio Grande do Sul e ao seu presidente."
Mais adiante:
"O Sr. Bueno Brandão - Não estou dizendo outra coisa, desde que
falo neste assunto. Foi por intermédio do Sr. Villaboirn, que deu esta incumbência aos líderes das bancadas.
O Sr. Antônio Azeredo - Para o meu Estado, quem transmitiu o
telegrama, fui eu. O telegrama está aberto, para se conhecerem os termos do

104

telegrama ao presidente do Estado e aos meus amigos. Não falei absolutamente em nome do Presidente da República, nem em nome de ninguém.
O Sr. Bueno Brandão- Consultou sobre o nome do Sr. Getúlio Vargas, sobre se o aceitavam, ou não?
O Sr. Antônio Azeredo- Isso não. Isso não é coordenar."
Sr. Presidente, Srs. Deputados, se a candidatura Getúlio Vargas, sustentada
nos nossos ombros e pela força da nossa dedicação, precisasse de um apoio mais
firme, ela teria esse apoio negativo na mentira oficial. (Palmas no recinto e nas
tribunas.)
Sr. Presidente, à falta de argumentos sérios, à mingua de razões poderosas e
honestas com que alguém pudesse, nesta Câmara ou fora dela, inquinar de indigna
do sufrágio da Nação a candidatura desse jovem e honrado brasileiro, que é Getúlio Vargas (palmas prolongadas}, à falta de razões, repito, trouxeram para esta tribuna, e reproduziram por muitos dias seguidos, como se o pretendessem enxovalhar, a carta de 10 de maio, para sobre ela calcarem os alicerces dessa funesta obra
de felonia e de traição ao Brasil. (Apoiados.)
O Sr. Simões Filho - De felonia! Não apoiado!
O SR. JOÃO NEVES- De felonia, sim; de felonia de V. Ex? também
(aplausos) ...
O Sr. Simões Filho- Não apoiado!
O SR. JOÃO NEVES-... que negociava, com Minas Gerais, a candidatura
baiana. (Palmas no recinto nas galerias.)

e

O Sr. Simões Filho- Vou desmenti-lo.
O SR. JOÃO NEVES- Não o conseguirá. V. Ex~ não desmente ninguém,
muito menos a mim. (Aplausos.)
O Sr. Simões Filho- Peço a palavra. Vou responder a V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES - Responder, sim; desmentir, não. Não me deixo desmentir por ninguém.
O Sr. Simões Filho - Apelo para sua honra; responda-me o seguinte: alguma vez falei com V. Ex.a para tratar de candidaturas presidenciais? Algum dia troquei palavra com V. Ex? a esse respeito?
O SR. JOÃO NEVES - Com V. Ex? nunca troquei. Mas espere V. Ex? o
fim.
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O Sr. Simões Filho -Pois bem; ajustarei contas com o mineiro que disser
que negociei.a candidatura baiana.

O SR. JOÃO NEVES -Mas V. Ex~ confabulava com o Sr. Francisco Campos, oferecendo a candidatura da Bahia à vice-presidência.
O Sr. Simões Filho- Não é verdade.

O SR. JOÃO NEVES- É verdade, V. Ex~ era partidário da Reação Liberal.
O Sr. Simões Filho - Nunca fui.

O SR. JOÃO NEVES- Foi apenas a luta interna da Bahia, que não permitiu
formasse esse Estado conosco.
O Sr. Simões Filho -Vou responder a V. Ex~ da tribuna; mas, antes, apelarei para o Sr. Francisco Campos, a fim de que diga se algum dia negociei qualquer
candidatura com S. Ex~ Aí está o líder mineiro para dizer também se negociei
candidatura com S. Ex~

O SR. JOÃO NEVES - V. Ex~ vivia no Hotel Glória, com o Sr. Francisco
Campos. (Apoiados; muito bem. Manifestação nas galerias.)
O Sr. Simões Filho -Não é verdade! É uma felonia de V. Ex~ ;V. Ex~
está mentindo!
(Estabelece-se grande conjitsão no recinto. O Sr. Presidente suspende asessão.)
Suspende-se a Sessão às 13 horas e 57 minutos.

Reabre-Se a Sessão às 14 horas e 3 minutos.
O Sr. P/inio Marques, I'? Vice-Presidente, reassume a Presidência.
O Sr. Presidente - Está aberta a sessão.
Peço ao público que se acha presente não prosseguir nas suas manifestações,
a fim de não perturbar os trabalhos da Câmara. É uma advertência que faço no sentido de evitar medidas extremas, de que a Mesa terá de lançar mão, caso persista
a prática anti-regimental que se vem adotando.
O Sr. Cândido Pessoa- As galerias são o povo e têm o direito de aplaudir!
O Sr. Presidente - Atenção! Estou dirigindo um apelo no sentido de que
obedeçam ao Regimento, a fim de evitar o emprego de medidas extremas, que a Me-
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sa terá de adotar se insistirem as galerias em suas demonstrações.
Continua com a palavra o Sr. João Neves.
O SR. JOÃO NEVES (palmas prolongadas) -Sr. Presidente, vou prosseguir na demonstração que estava fazendo à Câmara acerca dos móveis subalternos
de que se servem os nossos adversários para pretender, na sua doida
temeridade, ferir ou alvejar a figura de uma só peça, que é o Dr. Getúlio Vargas.
(Apoiados; palmas.)
Nessa altura, fui interrompido com apartes, por um Deputado pela Bahia, o
qual se atreveu ...
O Sr. Simões Filho - O qual foi caluniado.

O SR. JOÃO NEVES - ... cercado de gente, a me desmentir, o que não fará
sozinho. (Palmas nas galerias.)
O Sr. Simões Filho- Estou às ordens de V. Ex~

O SR. JOÃO NEVES - E eu às suas.
Prossigo na minha demonstração. É tão alta a causa que defendo (muito
bem)...
O Sr. José Bonifácio- Basta ser uma causa do Brasil.

O SR. JOÃO NEVES - ... é tão grande o patrimônio moral de Getúlio Vargas, que a minha humilde voz representa uma porção moral tão digna, que não pode
ser desmentida por ninguém. (Apoiados; palmas. O Sr. Presidente faz soar os fimpanos.)
Dizia eu, Sr. Presidente, que tinha visto com grande pesar, trazida para a tribuna da Câmara e para a publicidade escandalosa dos jornais, nos "a pedidos" pagos pelos cofres de São Paulo e da República, a carta do Sr. Getúlio Vargas, como
se ela fosse um sarnbenito de inf'arnia. Mas de princípio, ao começar a análise dessa
carta, quero assinalar, com toda a energia de minha fé e de minha crença, que é
uma inescusável deselegância moral a do homem que, tendo recebido essa carta,
para fazer triunfar o seu candidato, se socorre da grave. indelicadeza de varejá-la
a lume da publicidade. (Apoiados.)
O Sr. José Bonifácio- É uma carta confidencial.

O SR. JOÃO NEVES - Só essa atitude pessoal e inescrupulosa seria capaz
de afastar do Sr. Presidente da República o apreço dos homens verdadeiramente
cheios de melindres.
Não é, porém, que nos atemorizemos do exame daquele texto, que, agora
mesmo, exposto nas suas minúcias, vasculhado nos seus detalhes, vai mostrar à Câ-
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mara e ao país de que lado estão os embusteiros e os tartufos (muito bem}, de que
lado estão os amigos da verdade.
Aceito tranqüilaÍnente o exame do documento.
Que diz, em substância, a carta de 10 de maio? Diz que Getúlio Vargas "estava fechado a qualquer manifestação sobre a sucessão presidencial"; que desejava
que "o Presidente tivesse livre a iniciativa das démarches sobre a sua sucessão";
que "não tinha pressa em ver o assunto encaminhado"; que "desejava fosse ele em
tempo tratado diretamente entre ambos", evitando-se imprudências ou precipitações; que "nenhum representante do Estado, na Câmara ou no Senado, tinha poderes especiais para tratar do caso"; que "não faltaria ao Presidente da República no
momento oportuno, o apoio do Partido Republicano Rio-Grandense"; e que, fmalmente, "não pleiteava ele, GetúlioVargas, situações pessoais".
É esta, Sr. Presidente, é esta, Srs. Deputados, a carta famosa, decomposta em
todos os seus períodos e exibida aos olhos dos que a queiram examinar na sua simplicidade sem refolhos.
Pois bem, aí está ela ... Eis o terrível corpo de delito, esse sambenito de infâmia com que os nossos detratores agridem a nós e a Getúlio Vargas.
Começo por dizer que Getúlio Vargas, declarando que nenhum dos representantes do Rio Grande tinha autorização especial para cuidar do problema, não
nos injuriou, nem nos poderia injuriar; primeiro, porque não somos homens a quem
se injurie (muito bem)- todos os representantes do Rio Grande do Sul, e neste momento estou me referindo aos meus correligionários, são homens que chegaram à
força às posições que desfrutam, mas não esperam a força para sair delas. (Muito
bem.)
Somos todos nós operários humildes da grandeza do partido que Júlio de
Castilhos construiu no Rio Grande do Sul! (Apoiados. Palmas.)
Dentro dessa bancada está a figura encanecida de Álvaro Baptista, veterano
glorioso dos dias solares da propaganda! (Muito bem.) Dentro dela estão dois exministros de Estado, cada qual mais digno do apreço do Brasil! Dentro dela, para
não falar dos outros, está Flores da Cunha, uma das nobres figuras da representação
rio-grandense! (Aplausos.) De modo que Getúlio Vargas, o nosso querido amigo, que
subiu à presidência do Estado nos nossos ombros e com o nosso apoio, não nos poderia injuriar, mal que pese isso aos difamadores da última hora! E, se houvesse,
um dia, na consciência de cada um de nós, uma dúvida sequer, já não estaríamos
sentados nessas cadeiras, porque não vivemos do mandato político! (Apoiados.)
Mas, agora, devo levar a questão às suas minudências extremas.
A carta de 1O de maio foi escrita pelo Sr. Getúlio Vargas de pleno acordo
comigo, líder da Maioria de sua bancada. A 22 de abril deste ano, regressando eu de
Cachoeira, minha cidade natal, onde estive durante as férias parlamentares, transitei pela cidade de Porto Alegre para encontrar-me com o presidente Getúlio Vargas,
que, no dia seguinte, ia para Iraí, a uma conferência com o digno Presidente de Santa Catarina, o ilustre Sr. Adolpho Konder.
Nessa ocasião vinha eu de Irapuá e entretivera com o chefe do meu partido
longa e detalhada conferência acerca da marcha dos acontecimentos políticos do
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ano em que estamos vivendo. O Sr. Borges de Medeiros, com aquela sua clarividência, aquela sua superioridade; me disse, a mim, que a sua situação fmanceira não lhe
permitia, durante o ano inteiro, afastar-se de seu retiro da Estância Nova, e que
transmitisse eu ao Sr. Getúlio Vargas seu apelo, a fim de que ele, que estava na capital, continuasse a orientar a marcha do Partido Republicano e, principalmente,
quando se aproximasse o tempo de ser a sucessão presidencial da República posta
n.a tela da discussão, que, ao mesmo tempo ele tratasse com o Presidente Washington
Luís ou com os chefes políticos que lhe pedissem o seu conselho.
Era, portanto, uma situação de indisfarçável clareza. O Sr. Getúlio Vargas
assumira, praticamente, em caráter interino, a direção de seu partido. Então, na conferência de 22 de abril apelei para o Sr. Getúlio Vargas, no sentido de que liquidas~e o assunto, em tempo oportuno, diretamente com o Presidente da República, ou
com os chefes que demandassem a sua opinião a respeito. E isso o fiz, não para me
poupar aos incômodos ou às responsabilidades de uma empresa que tanto interesse
deveria despertar a todos os republicanos do Brasil; fi-lo principalmente por várias
razões, que serão facilmente compreensíveis pela Câmara.
Em primeiro lugar, já a imprensa, no ano que findara, tinha procurado explorar a minha situação política nesta Casa, .como se eu fosse contrário aos intuitos
e interesses da política paulista, querendo abrir uma brecha, impossível, no meio
dessas legiões, que se não batem senão por um ideal: pretenderam os intrigantes da
última escala zoológica separar-me do Sr. Flores da Cunha, atribuindo-lhe o desejo
da candidatura Prestes e, a mim, o intuito da candidatura Antônio Carlos.
Era uma dessas tramóias ignóbeis, em que são peritos os traficantes de todos os dias e de todos os lugares. (Muito bem. Palmas.)
Diante disso, preferi e pedia ao Sr. Getúlio Vargas liquidasse o caso em
tempo oportuno, diretamente com o Sr. Presidente da República, ou quem suas vezes fizesse. Acrescentei mais: que, sendo ele amigo pessoal do Presidente Washington
Luís, sendo ele um ex-ministro do Governo atual e conhecendo o ambiente político do Brasil, estava em condições magníficas para resolver diretamente o complexo problema, que tanto interessa à vida do País. Desse modo é que teve origem a
carta de 10 de maio, que o Sr. Getúlio Vargas, vazando nela todo o seu afeto, toda
a sua intimidade e sua confiança, endereçou ao Presidente da República, supondo
que ele era um amigo em quem se podia confiar a menos nos sentimentos de confidência íntima. (Muito bem.) Longe disso, o que sucede é que esta carta é levantada
neste plenário e em todos os plenários da opinião como se fosse um título de desonra para um homem que representa a honra do seu Estado e a média da honra de
todo o Brasil. (Apoiados. Aplausos.)
Mas, pergunto eu: haveria porventura injúria nas palavras, imprudência ou
precipitação, que empregou o Sr. Getúlio Vargas?
Eu responderei à Câmara, examinando os vocábulos no seu exato sentido.
Neles não se contém, nem se pode conter, na linguagem usual, a menor atitude de
descortesia para com os representantes do Rio Grande.
Por certo que, sendo todos nós homens de pensamento e ação, por certo
que, sendo todos nós figuras autorizadas dentro do nosso partido, temos o direito
de possuir as nossas preferências por este ou por aquele nome e, como tal, seria tal-
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vez possível, embora a vontade geral estivesse enfeixada nas mãos de um líder,
qualquer um de nós deixasse transparecer a direção de suas simpatias ou preferências. (Muito bem.) Daí a necessidade de uma ação, sem precipitação e sem imprudência, feita cautelosamente, por quem outro intuito não tinha senão o de encontrar uma fórmula honrosa e pacífica para o grave problema que hoje reúne a Nação.

(Muito bem.)
Agora, pergunto eu: depois disso, o Sr. Getúlio Vargas recebeu um convite
de Minas Gerais para ser candidato à Presidência da República, sugerindo seu nome
ao Sr. Washington Lufs?
Querem aqueles, que não têm da honra alheia senão o conceito de que o resto dos homens é capaz das maiores vilanias por um posto, sustentar e dizer que o
Sr.. Getúlio Vargas apenas escreveu a primeira carta para ilaquear a boa fé do Presidente da República, enquanto, na sombra, tramava a sua candidatura com os líderes de Minas Gerais.
Sr. Presidente, se o próprio nome e a honra de um homem que dentro desta
bancada bem se poderia sentar ao lado de quem mais honra tiver aqui; se a honra de
um homem por si só não fosse um desmentido.flagrante à assacadilha desleal (apoiados; palmas), eu diria que essa argumentação infringe os rudimentos da lógica.
Se não, vejamos bem. O· Sr. Getúlio Vargas teria escrito essa para quê?
Para, insinuam, adormecer os cuidados do Presidente da República, supondo-o
um amigo fiel, enquanto, nas trevas, conspirava para obter o apoio de uma força política que o fizesse candidato.
Mas, Senhores, faço um apelo, não ao senso político dos que me ouvem, mas
apenas à inteligência dos que me escutam. De duas, uma: -daí é preciso não sair- ou
esta carta foi escrita por um homem absolutamente bronco, com uma falta de raciocínio que raia pela imbecilidade, ou foi escrita por um desses espertos irrivalizáveis.
Mas vou enfrentar corajosamente os dois extremos do dilema e mostrar que
em qualquer deles cabe a mais maravilhosa das defesas.
Que o Sr. Getúlio Vargas não é um homem sem inteligência, que, ao contrário, é portador de uma lúcida mentalidade (muito bem), a Câmara inteira o pode
dizer. (Apoiados.)
Pois bem; se o Sr. Getúlio Vargas é um homem de grande inteligência, como
é que poderia escrever uma carta que o comprometesse no futuro, se ele estava
precisamente tramando a sua candidatura?
Isso entra pelos olhos do cego, grita aos ouvidos dos surdos, para dizer que
um homem inteligente, se maquinasse essa trama miserável, nunca escreveria semelhante carta.
Admitamos a segunda hipótese. Então o Sr. Getúlio Vargas é homem inteligente, mas é um calculista astuto, é um indivíduo solerte, que pretendeu, pela solércia, pela astúcia, pelo cálculo e pela cupidez, hipnotizar o Presidente da República com a confiança de amizade fiel e sincera, enquanto preparava, do outro ladb,
a sua própria candidatura.
Esta segunda hipótese, porém, ainda é mais .absurda do que a primeira.
Srs. Deputados, estou falando à assembléia presumivelmente mais çulta, em
matéria política, do meu país. Então, é crível que homem esperto, como o que

110

insinuam, deixasse os ratos a perder de vista, se fosse depositar nas mãos do seu provável adversário um documento dessa natureza?
O Sr. José Bonifácio- A argumentação de V.

Ex~

é irrespondível.

O SR. JOÃO NEVES - Pois não é justamente essa carta que está transformada em argumento supremo contra a conduta do Sr. Getúlio Vargas? Assim, diante desses analistas insinceros, temos de chegar a esta solução: o Sr. Getúlio Vargas
não podia escrever tal carta, com intenções outras, precisamente porque é inteligente, porque é homem sem cálculo na sua vida política e no fundo de sua consciência.
Sendo assim, se o Sr. Getúlio Vargas não teve esse intuito, que podia significar semelhante ~arta? Apenas expressão de uma amizade confiante ...
O Sr. José Bonifácio- Muito leal e digna. (Apoiados.)

O SR. JOÃO NEVES - ... e o desejo de ver o Presidente da República resolver, sem abalo na direção do Brasil, o maior dos problemas que interessam, neste
momento, à nossa democracia. (Muito bem; palmas.)
Digo mais, Sr. Presidente, sustento mais alto que o Sr. Getúlio Vargas,
que via seu nome repontando em todos os quadrantes da opinião, levantado nos jornais de maior prestígio, aclamado por indivíduos de toda a ordem e procedência
como candidato magnífico; quis voluntariamente, conscientemente, trazer ao Chefe
da Nação o depoimento pessoal da sua amizade, para que S. Ex~ desse ao caso uma
solução harmoniosa e digna, fora do nome dele, que, assim, praticamente, de motu
proprio, ex proprio marte, abria mão da sua candidatura, dizendo, nos termos finais da sua carta, não ter pretensão pessoal de espécie alguma. (Muito bem; apoiados; palma,s.)
Mas, mesmo, Sr. Presidente, examinando o caso da carta a posteriori, perguntaria se ainda se poderia descobrir intuito menos nobre da parte do Sr. Getúlio Vargas. E eu responderia dizendo que a demonstração posterior é bem mais eloqüente do que a análise do próprio texto da carta.
Dizem, insinuam que o Sr. Getúlio Vargas lançava a peçonha de falsa amizade no ânimo do Presidente da República, para lhe obscurecer a visão clara,
enquanto manobrava, talvez por meu intermédio, o levantamento da sua candidatura por Minas.
Pois bem, Sr. Presidente, enfrentemos de novo a hipótese. Mas, se o Sr. Getúlio Vargas tinha descido à miséria suprema de pretender obnubilár o juízo do Presidente da República, para tecer uma candidatura nas trevas, então que vamos dizer
desse homem que começa levando seu nome à consideração do Presidente da República, para que sobre ele S. Ex~ consultasse as chamadas forças políticas do país?
(Apoiados.)Mas ainda aí a verdade ressurge como um clarão defmitivo para espancar a miséria dos aleives, porque Getúlio Vargas termina a carta de 11 de junho, de
que foi portador Flores da Cunha, dizendo "de qualquer modo não desejo que o
meu nome seja obstáculo a uma solução pacífica". De modo que aquele ambicioso vulgar, aquele homem que subia, trepando de gatinhas, no tronco do poder, para
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alcançar-lhe as franças, não era mais, diante do paú;, do que um desambicioso vulgar, um desses desprendidos de que já não há muita notícia, desistindo de seu próprio nome, amparado na mais formidável força eleitoral da República e por grandes
correntes da opinião popular. (Muito bem.) Mas vamos ainda aprofundar mais o
problema. Depois que a candidatura foi posta, depois que Getúlio Vargas foi ludibriado pelo Presidente da República, que não consultou a ninguém sobre o seu nome, como disse o líder insuspeito,. Sr. Senador Antônio Azeredo, depois disso Getúlio Vargas fez partir para esta Capital o seu próprio secretário político, Sr. Oswaldo Aranha, para dizer ao Presidente da República e ao Presidente de Minas Gerais
que seu nome não seria obstáculo à paz de todos os brasileiros; que tirassem seu
nome da contenda; que ele não podia suplicar favor maior de seus amigos do que
o de terminar os dias do seu glorioso governo dentro desse glorioso e caluniado Rio
Grande do Sul. (Aplausos.)
Mas Oswaldo Aranha, por um lado, e o eminente Sr. Mello Vianna, de outro,
como delegados das vontades dos dois Estados, compareceram ao Palácio do Catete
e foram exprimir ao Presidente da República esse sentimento de paz, de tolerância
e de fraternidade de Getúlio Vargas, de que não fazia questão de ser candidato, de
que só o seria por imposição de grandes forças e para realizar grandes objetivos.
Mas o homem que se entrincheirara dentro do poder material a tudo resistiu, pronunciando aquela imagem célebre, que há de passar à posteridade, em que compara
os seus governadores às pérolas de um colar. Se se lhe tirasse uma, as outras pérolas rolariam ao chão! (Aplausos.) Assim sendo, como é possível infamar essa carta,
Sr. Presidente, se ela é o maior título de glória e honra (muito bem), se exprime a
conduta retilínea de um moço republicano, raro nos tempos que correm, de ambições indecorosas e inconfessáveis, para alçar-se maior do que os postos, mais alto do
que a Presidência da República, como na frase do poeta, "naquele ermo estrelado,
onde o raio não toca". (Apoiados.)E vemos na publicidade paga da imprensa envolvido o nome do Sr. Borges de Medeiros, dizendo que S. Ex~ é contrário à candidatura Getúlio Vargas. Nada disso, Sr. Presidente.
O Sr. Borges de Medeiros não precisa de lições de civismo, nem de elogios,
dirigidos a ele por aqueles mesmos que ontem o agrediam, por vezes que o insultavam, por homens que seriam capazes de depô-lo só para satisfazer ambições contrárias ao Rio Grande do Sul unido, forte e firme. (Apoiados.)
Pois bem, quando recebi de Minas Gerais, pela voz do Sr. Francisco Campos,
uma das figuras mais brilhantes da moderna geração de homens públicos (apoiados),
uma glória autêntica da grande Minas e uma esperança fulgente do Brasil maior, a
palavra de Antônio Carlos, o grande Andrada, que comanda a legião de homens livres, limitei-me a ouvir de José Bonifácio, o meu querido diretor político nesta Casa, a voz do seu irmão ilustre que mandava, na carta expressiva , o convite para que
à Presidência da República fossem sugeridos dois nomes rio-grandenses ~ Borges
de Medeiros e Getúlio Vargas. Imediatamente escrevi ao Sr. Borges de Medeiros
uma longa carta em que lhe tansrniti o convite. Essa carta, mandei-a por emissário
amigo, da minha estima e confiança.
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O Sr. Borges de Medeiros a recebeu por intermédio do Sr. Oswaldo Aranha,
Secretário do Interior do Rio Grande do Sul, e de lá me respondeu por este telegrama, cujo original estou disposto a mostrar ao digno líder da Maioria:
"Deputado João Neves- Rio.
Recebi carta trazida por João Daudt. Intermédio Oswaldo Aranha,
transmiti instruções, que vos permitirão dar ao assunto solução satisfatória.
Afetuoso abraço. -Borges de Medeiros. "
De volta o Sr. Oswaldo Aranha redigiu brilhante compte rendu da sua palestra com o chefe do Partido Republicano Rio-Grandense, e dois dias depois escreveu o
Sr. Borges de Medeiros esta carta, que quero fique nos Anais da Câmara:
"Estância Nova do Irapuazinho, 28 de junho de 1929 -Prezado Presidente e amigo - Recebi hoje aqui, às 18 horas, a sua carta de ontem,
acompanhada de outra do João Neves.
Quase à mesma. hora em que a expedia daí regressava a essa capital
o nosso Aranha, levando-lhe a minha franca opinião sobre a magna questão
da atualidade nacional. Além disso, foi ele ainda o próprio condutor da carta
que lhe havia escrito em data de 24 e que me não fora possível remeter-lhe
com antecedência.
Pelo que escrevi, e depois reiterei na conferência com aquele amigo,
verá que substancialmente antecipei-me ao que sugeria o João Neves na sua·
carta de 23, quando alvitrei a consulta imediatado Presidente Antônio Carlos ao Presidente Washington, sobre a sua candidatura.
Penso que não devemos - o grifo é do Sr. Borges de Medeiros - nem
podemos - ainda é dele o grifo - recusar a candidatura que Minas nos oferece espontaneamente. Essa não pode ser senão a sua, que é a que melhor
corresponde às simpatias e desejos da Nação.
Mais uma vez, declaro que, em nenhuma hipótese, poderia eu aceitar·
a minha candidatura, e por isso suplico que o meu nome seja posto fora de
qualquer cogitação. Avelhantado e cansado, só aspiro servir a nossa terra na
medida das forças que me restam, e sem nenhuma responsabilidade oficial.
Não há tempo de responder agora ao João Neves. Peço-lhe que o
faça por si e por mim, acentuando a perfeita conformidade em que estamos
no modo de apreciar e resolver o complicado problema.
Afetuosas saudações do
Borges de Medeiros. "
Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta carta vale o melhor dos discursos. Quando um homem da integridade moral de Borges de Medeiros, que, depois de governar
o Rio Grande do Sul 25 anos, está ainda mais pobre, trabalhando como qualquer
gaúcho, perdido no seu rincão longínquo, para ganhar o pão de cada dia; quando
um homem dessa austeridade moral, a quem os adversários mais intransigentes,
como os Srs. Assis Brasil, Plínio Casado e Baptista Lusardo, nunca recusaram o tributo do seu respeito pessoal à sua honra de homem público e privado; quando um

113

homem dessa estatura moral está de acordo com uma causa como a nossa, então,
Srs. Deputados, esta causa está vencedora, esta causa é a da Nação. (Palmas.)
Sr. Presidente, com mais eloqüência ainda foi ratificada esta carta há poucos
dias por outra mensagem desse egrégio brasileiro que, comandando o seu partido,
é o condutor supremo dos destinos de seus correligionários.
Não se podendo recolher, a despeito da dura invernia que açoita os seus 60
anos de trabalho e ·lutas pelo Rio Grande, não podendo recolher-se, porque prectsa
trabalhar, ao conforto da capital do Estado, ele organizou uma comissão que dirigisse o movimento eleitoral pró Getúlio Vargas, e àquela comissão endereçou ele a
seguinte carta, documento digno de ser meditado pela Câmara:
"Estância Nova do Irapuazinho, 11 de agosto de 1929- Exmos. Srs.
Deputados general Cypriano Ferreira, Dr. Maurício Cardoso, Othelo Rosa,
Frederico Carlos Gomes e ex-Secretário de Estado, Dr. Protásio Alves:
Porto Alegre - Tenho a honra de saudar-vos atenciosamente. A
excepcionalidade do atual momento político e o dever em que estamos de
envidar o máximo esforço em prol da candidatura do eminente rio-grandense, Dr. Getúlio Vargas, à suprema magistratura da República, induziram-me
a constituir, nessa Capital, uma comissão central que na miriha ausência tenha; como pl'incipal órgão diretor, a alta missão de coordenar e impulsionar
o movimento eleitoral em todo o Estado.
Venho, pois, confiante no vosso ardente patriotismo, devotamento
partidário e entusiasmo por tudo quanto possa acrescer o renome e a glória
de nossa amada terra, solicitar-vos que aceiteis ~escolha, por mim feita, de
vossos nomes prestigiosos para constituírem a dita comissão.
Leva ainda o Dr. Sinval Saldanha a incumbência de entender-se convosco a respeito e melhor explicar-vos o que penso sobre a ação política que
me cumpre desenvolver, nesta hora histórica.
Com alta estima e distinta consideração, subscrevo-me - AmSJ Andr.
Cor r. Abr.", - Borges de Medeiros.
Eis, Sr. Presidente, a última palavra, a mais recente, do chefe do meu Partido, acerca do magno problema. Mas devo dizer que, para nós, republicanos riograndenses, ele ainda é o supremo guia, e o será sempre, até o último momento de
sua vida. E digo, de nós todos, o que Flôres da Cunha declarou, no memorável banquete de Livramento: - "Com Borges de Medeiros, à la vie et à la mort, dentro do
nosso Partido!! (Apoiados. Palmas.)
Não sou mais -e me orgulho de proclamá-lo, agora que ele não é mais nada
no sentido da força material - do que uma projeção de sua grandeza, que um discípulo humilde de suas lições, e a minha carreira política terminará com a dele, se
a dele terminar antes da morte!
Desse modo, posso dizer, por fim, à Câmara dos Srs. Deputados, a quem
muito teria ainda a referir, que essas poucas palavras servirão para sigrüficar o meu
supremo desejo de afirmar que Getúlio Vargas - cuja biografia não farei, por inútil, e ele não precisa de biógrafos de encomenda -,advogado de largo brilho, descen-
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dente de uma faml1ia de bravos e de homens de bem, vindo ao mundo em um lar
modelo, que é o orgulho dos lares rio-grandenses; Deputado estadual; líder da Assembléia dos Representantes, pegando em armas como um dos soldados de 23,
nas campanhas daquele ano; líder de sua bancada na Câmara Federal; intérprete do
nosso pensamento na Revisão Constitucional; Ministro de Estado, sem dar um passo
para isso e aceitando a Pasta apenas por imposição de Borges de Medeiros; presidente de Estado, ainda por mera determinação do seu chefe, a sua vida inteira, a sua
honra inteira, a sua dignidade inteira, cabe nesta frase, que vou repetir à Câmara,
dita quando lhe ofereceram um banquete, por ocasião de sua elevação à Presidência
do Rio Grande, aqui, no Jockey Club, em pleno coração do Rio, palavras memoráveis que serão o símbolo do seu governo: "No Rio Grande, candidatura imposta
pelo Cate te seria candidatura morta na consciência pública!" (Palmas nas galerias.)
Mas, Sr. Presidente, os falsos pregoeiros da verdade eleitoral nem sequer têm
coragem de dizer ao povo que não darão anistia; estão se servindo de manobras com
um pedido de informações a um ministro que já foi tachado de parcial! (Muito bem.
Palmas.)
Sr. Presidente, passo por cima de um acervo imenso de notas que tinha trazido para ainda mais esclarecer a parcialidade revoltante do Presidente da República," que anda pelas sociedades particulares degradando o seu cargo, a fazer meetings
eleitorais. (Apoiados. Palmas.)
O Sr. Manoel Villaboim -V. Ex~ devia repetir à Câmara as plavras pronunciadas pelo Sr. Presidente da República nessas associações.

O SR. JOÃO NEVES - Agora já não é somente o magistrado supremo do
Brasil quem sai à caça de votos; é a polícia do Distrito Federal (muito bem), é o
chefe de polícia, transformado em galopim eleitoral, recebendo manifestações, e
fazendo discursos pró Júlio Prestes. (Apoiados. Palmas.)
A tudo têm recorrido os nossos adversários nessa campanha, em que a nossa
vitória é a vitória dos que nos aplaudem. Já vemos os nomes mais altos do Brasil
lançados nos corredores, entre sussurros injuriosos. Não há quem não ouça dizer que
o egrégio Vice-Presidente da República, Sr. Mello Vianna, no dia 7 de setembro, vai
trair Minas Gerais, como se um homem de sua envergadura moral (apoiados; aplausos. O Sr. Presidente faz soar os timpanos), como se homem de sua envergadura
moral pudesse alugar-se àqueles que querem envilecer e deprimir o maior dos Estados do Brasil, a heróica Minas Gerais. (Aplausos.) Contra ele, como contra ninguém,
não valerão nem os cofres do Banco do Brasil, nem os arreganhas da polícia. (Apoiados; palmas. O Sr. Presidente reclama atenção.)
Nesta campanha, Sr. Presidente, nunca injuriamos ninguém, conservamo-nos
naquela eminência sobranceira dos que têm razão -lembramo-nos da frase do grande Pinheiro Machado: "Quem está montado na razão não precisa de esporas". Nunca lapidamos os nossos adversários, mas diariamente, em enxurros lamacentos das
gazetas alugadas a tanto por mês, dos miseráveis, dos que azinhavram a pena, vemos
o nome de Getúlio Vargas coberto de baldões, e o meu humilde nome, que nada
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vale (não apoiados), mas que é o nome de um homem honrado como os que mais o
são, homem que realiza nesta hora aquela felicidade de que falava Renan - "A felicidade consiste na integração com um dever ou com um sonho".
Elogiamos São Paulo, colocando-o na altura que merece, como o maiorEstado da Federação no progresso material, mas, em troca disso, nos vêm descendo todas essas cataratas de ignomínias sobre as nossas cabeças, como se nós, batalhadores
de sempre, nos rendêssemos a apodos, a convícios, a contumélias (muito bem},
como se nós não enfrentássemos de cabeça levantada situações, governos, jornais
vendidos e o Banco do Brasil transformado em carteira eleitoral.
Fala-se no Rio Grande do Sul. E até escritores, que recebiam por verba secreta, contra-espionando na Europa, é que vêm chamar o Rio Grande do Sul de
"fanfarrão".
Sr. Presidente, é com profunda repugnância íntima que repito estas palavras!
"Fanfarrão" o Rio Grande do Sul!, como se aquela terra ·de bravos (apoiados; palmas)...
O Sr. José Bonifácio -Terra que tem prestado notáveis serviços ao Brasil.

O SR. JOÃO NEVES - ... como se aquela terra de heróis autênticos, que
nas guerras externas têm sido a vanguarda do Brasil, como se aqueles homens que em
1924 trouxeram até São Paulo o socorro da legalidade (apoiados; palmas), fossem
capazes de ser fanfarrões. Injúria tão baixa quanto a procedência.
Em troca disso, a Nação está vendo de que lado estão os náufragos, desesperados, bracejando para a praia, onde a decepção os aguarda, como castigo merecido;
e de que lado estão os verdadeiros patriotas, aqueles que têm a bravura cívica,
aqueles que não traem, nem ambicionam posições. (Apoiados. Palmas. O Sr. Presidente reclama atenção.)
O Sr. Flores da Cunha -E sobretudo aqueles que sabem amar o Brasil.

O SR. JOÃO NEVES -As minhas últimas palavras aí vão.
Mas não envenenemos o sentimento da Federação com a hipertrofia de certas validades locais, a ponto de se considerar o Brasil inteiro vassalo dos dominadores impopulares de uma única unidade.
·
Abandonem certos dirigentes paulistas esse inocultável desprezo pelos
demais Estados, consubstanciado na injuriosa e injusta afirmativa do Sr. Arthur
Neiva de que "São Paulo é uma locomotiva, que arrasta 20 vagões vazios".
Nós, que com senso de brasilidade nos orgulhamos da prodigiosa terra dos
bandeirantes, da espantosa operosidade dos seus filhos, do seu vertiginoso progresso material, do lustre da sua brilhante sociedade, da altitude da sua vida mental,
enfim, do complexo da sua insuperada grandeza, não aceitamos a estreiteza daquela
sentença, tão falsa nos seus fundamentos, quanto injusta na sua ausência de simpatia fraterna.
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Grandes ou pequenos, ricos ou pobres, fracos ou fortes, somos todos nascidos das mesmas raízes, parcelas da mesma opulência, vítimas dos mesmos defeitos
ou contribuintes das mesmas fmalidades. (Muito bem.)
No conjunto se reflete a soma de todas as glórias ou se ensombram as deficiências gerais.
O sentido da Federação está precisamente no instinto do equilíbrio, na proscrição das rivalidades locais, no vínculo que prende ao mesmo des.tino os irmãos de
idades e valores diversos, como aquele feixe de varas simbólicas.
Naquele trem fantasma, criado pela vaidade mórbida, pode a locomotiva
ser, como é, uma poderosa máquina de avanço e propulsão, mas os vagões, esses
não estão vazios. Seguem carregados de sacrifícios comuns, de esforços comuns, de
sofrimentos comuns e de um grande capital de homens e de trabalho.
Que agora os dezesseis governadores, caudatários da candidatura oficial,
defendam as suas unidades da imputação injusta!
De nós outros, direi que a Paraíba conduz as tradições de sua história, cheia
de colorido, a força de expansão de seu povo, resumo das resistências do Nordeste
aos flagelos atmosféricos, as diretrizes do seu Governo atual, que fez do pequeno
território a almenara do liberalismo setentrional, iluminando a marcha pelas estradas da redenção nacional. (Muito bem.)
Minas leva a sua prodigiosa riqueza - "ferro para quinhentos mundos, durante quinhentos séculos" -, a sua imensa população laboriosa e ordeira, os índice~
crescentes da sua produção multiforme, as realizações do seu inavaliável progresso,
os foniis da sua intelectualidade privilegiada, e sobretudo a força de um caráter de
resistência a todas as imposições, com a história ainda ressoando o dobre de finados tangido nos sinos das suas catedrais diante do imperador fora da lei. (Apoiados.)
O Rio Grande, a terra dos rolos e dos fanfa"ões, vai depor no comboio
sinistro não a lança dos seus heróis, nem o carcel dos seus centauros, mas a riqueza
dos seus rebanhos, a sua agricultura polimórfica, o capital das suas fábricas, a força
motriz das suas quedas d'água, o modelo da sua colonização espontânea, o valor da
sua exportação, o espírito de iniciativa privada, as suas estradas de ferro ressurgidas com o dinheiro do Estado, o seu único porto custeado pelo crédito da grande
província, enfim, todos os esforços convergentes de três milhões de habitantes
para a exclusiva grandeza da pátria. (Muito bem.)
Se nada disso chegar, então enchamos o vácuo com a soma do nosso eterno
idealismo para, esmagado o último arranco de uma politicagem personalista, o Brasil seja usufruído em comum por todos os brasileiros.(Muito bem; muito bem. Palmas no recinto e nas galerias. O orador é vivamente cumprimentado e abraçado.)
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DEMISSÃO DOS MINEIROS DO BANCO DO BRASIL

20-9-1929

O SR. JOÃO NEVES (Palmas nas galerias. Movimento geral de atenção.)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando outros imperiosos deveres de ordem política não me conduzissem novamente à presença da Câmara, para falar do alto desta
tribuna - a mais elevada da opinião política da nossa Pátria -, razões de interesse
rio-grandense me trariam perante os nobres colegas, a fim de, uma vez ainda, com todas as forças da minha indignação e com todas as veras do meu amor à grande
causa que abracei na alvorada da minha adolescência, desfazer mais um desses miseráveis embustes, com que a prévia consciência da derrota arma e pena mercenária para pretender, em um assomo que a todos revolta e indigna, diminuir, no
conceito da Nação, a figura egrégia do grande republicano que é o Dr. Borges de
Medeiros. (Muito bem; apoiados.)
Quando a Nação sentiu que se desenhavam os primeiros embates desta luta
memorável, um dos espetáculos que mais fizeram crescer a admiração pela 1causa
que encarnamos, foi o da frente unida dos partidos que, no Rio Grande do Sul,
há 40 anos estão separados pelas largas fronteiras das idéias e, por vezes, pelas
caudais do sangue fratricida.
Dois homens, de um lado e de outro, significavam o espírito do passado
e simbolizavam, naquela hora, aliados para o combate comum, a certeza segura e
tranqüila do triunfo que nos espera. De um lado, à frente da sua agremiação, o
vulto expressivo de Borges de Medeiros, condensando as energias dos seus correligionários e, do outro lado, a figura de Assis Brasil, sintetizando aqueles que servem
sob a bandeira das suas idéias, davam à nacionalidade dois fiadores idôneos de que
o Brasil pode esperar a regeneração das instituições políticas, sob cuja égide vivemos. (Apoiados; muito bem.)
Pois bem, Srs. Deputados, como não fosse possível abrir nessa frente unida
uma brecha por onde filtrasse a esperança da menor desordem, recorreram aos flibusteiros da pena e os enviaram repticiamente ao Rio Grande do Sul, no intuito
de procurar, no remanso em que habita o chefe do Partido Republicano, uma palavra capaz de envenenar a união sagrada, para o bem da Pátria e felicidade da República.
Felizmente, para nós, brasileiros, quem escreveu, quem traçou aquelas linhas
não é brasileiro: é jornalista estrangeiro, acolhido debaixo das dobras hospitaleiras
da bandeira do Brasil.
A entrevista, porém, que a A Noite estampou com toda precedência das
girândolas de escândalo, tão comuns ao chamado "jornalismo de sensação", vai
ficar miseravelmente por terra. A arma vil, manejada pelos nossos adversários polí-
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ticos, pretendo convertê-Ia, com os documentos na mão, em faca de dois gumes,
que há de ferir aqueles que a vibraram contra nós.
A Noite publicou palavras que atribuiu a S. Ex~ o Sr. Dr. Borges de Medeiros, chefe do Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Dias depois, A Federação
lançava formal desmentido à entrevista supostamente fornecida por aquele nosso
chefe.

O Sr. Viria to Corrêa - O fato é que o jornalista esteve com o Sr. Dr. Borges
de Medeiros.
O SR. JOÃO NEVES- Dias depois, repito, A Federação publicava um desmentido formal às palavras atribuídas ao Dr. Borges de Medeiros.
Como se os aventureiros da pena a serviço do Governo sentissem o desnorteio, apelaram então para o egrégio solitário de Irapuá, a pedir-lhe que examinasse o texto da entrevista e sobre ele dissesse.
O Sr. Borges de Medeiros, do alto daquela superioridade que ninguém,
em consciência, lhe seria capaz de negar, respondeu, em um telegrama que a A Noite divulgou, no dia seguinte, com os títulos e subtítulos da réclame para a causa
que abraçara; isto é, a causa contra o povo brasileiro.
Pois bem; vamos examinar agora, à luz da crítica serena e imparcial, diante
dos documentos que vou exibir e, sobretudo, diante da palavra autógrafa de Borges
de Medeiros, onde está a verdade, quais foram aqueles que envenenaram as nascentes do pensamento do chefe do Partido Republicano, quais os deturpadores do seu
pensamento; se nós, os que, diante do povo brasileiro, desafiamos, em um cartel
soberbo, a onipotência do poder, ou aqueles que baixam até os alçapões da intriga
e da calúnia, da miséria mais vil, para defrontar-se com um dos maiores homens
que o Brasil já tem produzido.
Disse o Sr. Borges de Medeiros: "Ratifico a publicação, exceto nalguns
conceitos e divergências de forma".
Vamos, tranqüilamente, como um advogado que desce de pinça para dentro
dos autos, vamos, tranqüilamente, analisar esse processo instaurado contra os adulteradores da verdade, para, no fim, chegarmos à única conclusão necessária- o tiro
falhou, a insídia não conseguirá dividir aqueles que se uniram para o bem da Pátria
e o serviço da República.
Foram integrais e fiéis as reproduções de conceitos estampados na entrevista
da A Noite? O próprio telegrama diz: "Ratifico a publicação, exceto em alguns
conceitos e divergências de forma".

O Sr. Souza Filho - Isso põe por terra a preliminar de falsidade argüida
pela A Federação.
O SR. JOÃO NEVES- Aguarde V. Ex~ o fim de minha exposição.

O Sr. Souza Filho .:.... Sem dúvida que o Sr. Borges de Medeiros retifica a
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entrevista em alguns pontos, mas isso, repito, destrói a preliminar de falsidade
argüida pela A Federação.

O Sr. Viria to Corrêa - Não a desmente; apenas retifica alguns pontos.
O SR. JOÃO NEVES- Posso continuar, Sr. Presidente?

O Sr. Souza Filho -Pode, é claro, nem V. Ex'.l deve abespinhar-se com os
apartes.
O SR. JOÃO NEVES - Ao contrário; os apartes me honram sempre, mas
desejo fazer uma exposição serena e documentada.

O Sr. Souza Filho - V. Ex? não há de querer negar aos seus colegas o direito de dar apartes, quando V. Ex~ usa e abusa desse direito.
O SR. JOÃO NEVES- Estou dizendo que os apartes muito me honram.

O Sr. Souza Filho- Então não havia razão para se dirigir ao Presidente.
O SR. JOÃO NEVES -Desejo continuar a fazer minha exposição.
Declaro agora, Sr. Presidente, na análise do texto que estou apreciando perante a Câmara, que o Sr. Borges de Medeiros asseverou haver conceitos que não
exprimira sequer.
Eis aqui o telegrama de S. Ex?:
"Respondendo ao apelo telegráfico, recebido alta madrugada, ratifico declarações por mim feitas reproduzidas substancialmente em vosso jornal, conforme entrevista que me transmitistes, salvo alguns conceitos e divergência de forma ... "
Há probidade jornalística, há probidade intelectual em se ir ouvir um homem das responsabilidades políticas do Sr. Borges de Medeiros e trazer declarações
que se lhe atribuem, declarações essas que são retificadas em conceitos fundamentais e em divergências de forma não especificadas, quando não há quem ignore que,
para os homens de grande situação política, quando são ouvidos em matéria de tamanha relevância, é comum, é habitual, é de boa ética jornalística escreverem-se
as respostas que eles dão ao questionário e, depois, submeter essas respostas escritas
à revisão cuidadosa daquele que concedeu a entrevista?
Se o Sr. Borges de Medeiros tivesse declarado que, de princípio a fim, a
entrevista que se lhe atribui tinha sido obra pessoal e exclusiva dele e que ratificava todos os conceitos e toda a forma da referida entrevista - tollitur questio -,
nada mais se poderia dizer. Mas é o próprio Sr. Borges de Medeiros quem declara
que alguns desses conceitos não existiam na conversação que entreteve com o jornalista, e, mais do que isso, que havia ainda divergências de forma.
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O Sr. Souza Filho - A forma não tem importância alguma.
O SR. JOÃO NEVES - Indago da probidade daquele que pretendeu ter
surpreendido o pensamento do chefe do Partido Republicano do Rio Grande do
Sul, pois é certo que nos próprios conceitos retificados exemplificadamente por
S. Ex~ encontramos çoisas, que alarmariam uma consciência reta. Assim o Sr.
Borges de Medeiros disse, primeiro:
- "Não me referi ao aumento de impostos e ao aumento, portanto, da
receita do Governo do Sr. Getúlio Vargas."
Era, Sr. Presidente, a intriga inicial ...

O Sr. Ariosto Pinto -Muito bem; era o objetivo primacial.
O SR. JOÃO NEVES - ... o veneno primordial: ver se era possível descobrir, entre o chefe do Partido Republicano do Rio Grande do Sul e o Presidente
do meu Estado, uma divergência profunda na maneira de apreciar a taxação e a
arrecadação das receitas públicas.
Essa primeira intriga é que foi visada. Se um homem que atribui a um cidadão da estrutura mental e moral de Borges de Medeiros conceitos dessa natureza,
que não foram proferidos por S. Ex~, possui alguma probidade intelectual para se
supor que tenha ouvido todas as frases que põe na boca do egrégio republicano?

O Sr. Souza Filho - A prova de probidade está no jornal, publicando o
telegrama de retificação.
O SR. JOÃO NEVES - O segundo conceito retificado representa a segunda
intriga. É uma série de três intrigas sucessivas!
A segunda é que o Sr. Borges de Medeiros teria dito que a reforma da Constituição sul-rio-grandense foi obra do ex-Presidente, o ilustre Sr. Arthur Bernardes.
Eis aí a tentativa de intriga entre a política do Rio Grande do Sul e a política mineira, que ora prestigia, com a força de sua brilhante unanimidade, a candidatura do
Sr. Getúlio Vargas. (Apoiados.)
Como um jornalista, que se presume mestre de seu ofício, como um homem
que tem a singular audácia de apelar para a dignidade do Presidente do Rio Grande
do Sul, no dia imediato, pode atribuir a uma individualidade como Borges de Medeiros conceitos como esses que o próprio pseudo-entrevistado vem declarar nunca
haver proferido?
Mas a terceira intriga - essa é a intriga venenosa, é o fel destilado entre
os grandes combatentes da causa liberal, com o intuito vão, mesquinho e pueril
de separá-los, de cavar a discórdia entre republicanos e libertadores - é quando se
diz que o Sr. Borges de Medeiros não olhava com simpatia a frente única.
Era o desejo de ver se isso seria possível naquele Rio Grande unido em torno
da figura de Getúlio Vargas, tendo apenas para tornar mais bela essa união e essa
unanimidade moral alguns que abandonaram o ideal do parlamentarismo para virem sentar-se e falar em uma convenção de presidencialistas.
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Pois bem, essas três intrigas, que são os pontos capitais sobre os quais repousa a entrevista, foram solenemente desmentidas pelo Sr. Borges de Medeiros.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se esses três conceitos não existiram, se
o Sr. Borges de Medeiros nunca proferiu aquelas palavras, que resta dessa entrevista,
a qual, além de tudo, ainda encerra divergências de forma com as palavras proferidas
pelo chefe do Partido Republicano do Rio Grande do Sul? Que restaria delas?

O Sr. Viriato Corrêa- Na entrevista só há esses três pontos?
O SR. JOÃO NEVES - Restaria apenas uma simples, desopilante, desinteressante narrativa de um verdadeiro Baedeker, de quem cruzou o fundo do hinterland gaúcho e encontrou, na soleira da porta do seu lar honrado, o insigne republicano, que é o Sr. Borges de Medeiros.
Isso, porém, não tem interesse. Todo o Brasil sabe que o Sr. Borges de
Medeiros está recolhido ao seu estabelecimento pastoril. ..

O Sr. Souza Filho - A parte mais importante da entrevista, entretanto, é a
relativa aos rumos da política sul-rio-grandense, no que respeita à ordem pública,
à ordem constituída e a não admitir ela a possibilidade de revolução. (Apoiados.)
O Sr. Roberto Moreira- E, realmente, a parte mais importante da entrevista
do Sr. Borges de Medeiros, e que foi por ele expressamente ratificada. (Muito bem.)
O SR. JOÃO NEVES- Meus nobres colegas, V. Ex~s não perderão poresperar. Vou chegar, também, a esse ponto, pois, quando assomei à tribuna, adivinhava, naturalmente, as objeções que iam fazer, porque é fácil de compreender a lógica
dos meus ilustres adversários.
Agora, pergunto: se essa entrevista foi desmentida nos seus pontos fundamentais ...

O Sr. Souza Filho- Não apoiado.
O SR. JOÃO NEVES - ... pois o jornalista se permitiu criar conceitos para
atribuí-los ao chefe do Partido Republicano do Rio Grande do Sul; se o restante da
entrevista, que não foi fundamentalmente desfeito, está eivado de divergências de
forma com aquilo que disse o Sr. Borges de Medeiros, pergunto: - que resta dessa
entrevista, senão uma obra banal de exploração política, uma tentativa inglória de
separar, na frente da luta, os combatentes mais valorosos, que vêem em Borges de
Medeiros, como vejo, o chefe de sempre, caminhando com a bandeira do meu partido ao lado de outro partido, para levar a Nação à regeneração de seus costumes
políticos? (Apoiados. Palmas nas galerias.)
Sr. Presidente, o que vou narrar à Câmara servirá, agora, para ilustrar aquele
famoso telegrama de ratificação e de retificação.
Quero edificar os meus nobres companheiros de representação, quero
edificar o país inteiro com a narração, que vou fazer, dos meios empregados pelo
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Governo da República, pelos seus agentes de direta responsabilidade, para fazerem
chegar, com presteza impressionante, até ao retiro do grande chefe republicano, o
telegrama, a indagação assinada pelo jornalista que diz tê-lo entrevistado.
É preciso que a Nação fique sabendo, documentalmente, aquilo que toda a
gente sabe pela simples observação superficial. A A Noite é um jornal que está ao
serviço da causa governista! (Apoiados e não apoiados. Palmas nas galerias.)

O Sr. Viriato Corrêa - Não apoiado.
O Sr. Presidente - Atenção. As tribunas e galerias, regimentalmente, não se
podem manifestar.
O SR. JOÃO NEVES- Sr. Presidente, eu não me limitaria a afirmar, porque
não vim aqui fazer asserções graciosas; vim para este plenário da opinião para desmascarar a quem devesse ser desmascarado! Vamos pôr de margem as considerações!
O Sr. Borges de Medeiros se encontra na Fazenda Nova do Irapuazinho, distante três horas de automóvel da cidade de Cachoeira. Não há - é a minha terra
natal e eu a conheço como ninguém - sequer linha telefônica até à granja do grande
chefe sul-rio-grandense.

O Sr. Viriato Corrêa- Há automóveis.
O SR. JOÃO NEVES - O nobre Deputado defenda a A Noite com sua
pena, mas não a defenda com suas palavras. (Apoiados e não apoiados.)

O Sr. Sylvio de Campos - O nobre orador dá licença para um aparte? O Sr.
Borges de Medeiros confirmou ou não, substancialmente, a entrevista?
O Sr. Viriato Corrêa -Confirmou.
O SR. JOÃO NEVES - O nobre Deputado por São Paulo ouviu o princípio
do meu discurso? Se ouviu, não preciso responder ao aparte com que me distingue.

O Sr. Sylvio de Campos - V. Ex"!- foi ao ponto de atacar a probidade do
jornalista cuja entrevista foi confirmada substancialmente. (Palmas nas galerias.)
O Sr. A rios to Pinto - Alguns patriotas das galerias estão exilados.
O Sr. Presidente -Advirto, pela segunda vez, as tribunas e galerias. Regimentalmente, são proibidas intervenções nos debates da Câmara; se insistirem da maneira por que o estão fazendo, ver-me-ei obrigado a fazê-las evacuar. Tem a palavra o Sr. João Neves.
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O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, é meu desejo prosseguir na serena
exposição que estou fazendo aos nobres. colegas, cujo juízo invoco para a apreciação dos fatos decorrentes da entrevista.
Vou demonstrar agora que o jornal A Noite está de mãos dadas com o Governo da República.
Disse eu que, da cidade de Cachoeira até a granja do lrapuazinho, não há
nem telefone. O percurso entre essas duas localidades pode ser feito, normalmente, em três horas, de automóvel. Pois bem: eu me achava ausente do Rio Je Janeiro
quando meu prezado amigo e distinto companheiro de bancada, Sr. Flores da Cunha,
mandou publicar em O Globo . o telegrama que me foi endereçado e no qual se
continha a nota de A Federação a respeito da entrevista. O Globo sai às 4 horas
da tarde - não há ninguém que ignore isso. Ora, no dia seguinte, às 1Oh 1Omin. da
manhã, da cidade de Cachoeira era expedido telegrama do Sr. Borges de Medeiros.
Esse telégrafo paralítico do Brasil, que não atende aos serviços indispensáveis do
comércio; esse telégrafo, que é uma arma vil nas mãos dos governos prepotentes;
esse telégrafo, que tem em seu poder telegramas a mim dirigidos e que ainda não
mos entregou, embora já lhes conheça o conteúdo, porque, por toda parte, o Governo só encontra homens que o servem de má vontade -esse telégrafo praticou
um milagre de rapidez espantosa: fez chegar, do Rio de Janeiro à granja do Irapuazinho, em poucas horas, um vastíssimo telegrama! Isso, porém, ainda não é
nada.
O Sr. Souza Filho -V. Ex~ pode dar-me uma informação? O telegrama veio
pelo Telégrafo Nacional ou por uma agência rio-grandense de rádio que funciona
ilegalmente?
O SR. JOÃO NEVES-- Que telegrama?
O Sr. Souza Filho - Esse a que V. Ex~ se refere.
O SR. JOÃO NEVES - Veio pelo Telégrafo Nacional. Há a Companhia
Telefônica Rio-Grandense, com serviço de rádio, e funciona legalmente. E, se não
funciona legalmente, o Governo é desidioso, pois já a deveria ter fechado. (Muito
bem.)
O Sr. Souza Filho -Vozes prestigiosas da política rio-grandense pleitearam,
junto ao Governo Federal, a mantença dessa companhia.
O Sr. Ariosto Pinto - Dentro da lei.
O SR. JOÃO NEVES - E com toda a .razão, atendendo aos interesses da
nossa terra.
Uma das vozes mais eloqüentes que já falaram contra o projeto do rádio
foi justamente a do Sr. Souza Filho, a quem, aliás, apoiei ao lado da tribuna.

124

O Sr. Souza Filho - É verdade.
O SR. JOÃO NEVES - V. Ex~ foi o campeão contra um projeto de lei
que era verdadeiro atentado ao bom senso, projeto esse que não passou.
Permita, porém, V. Ex'!- que eu faça minha exposição: V. Ex'.L verá como é
interessante e como seu espírito de homem de direito e sua consciência jurídica se
hão de revoltar por ver as forças oficiais da Nação organizadas ao serviço de uma
candidatura política.
O Sr. Souza Filho - A declaração de V. Ex~ sobre o telégrafo é injusta;
o fato prova que temos um bom serviço telegráfico, agora.
O SR. JOÃO NEVES - O nobre Deputado não me quer ouvir, e eu quero
expor.
Sr. Presidente, não sendo conhecido o jornalista autor da entrevista, na
cidade de Cachoeira, ninguém havia que pudesse levar o seu recado da estação telegráfica ao Irapuá. Quer a Câmara, quer o Brasil todo saber quem se incumbiu dessa missão? O encarregado da estação telegráfica de Cachoeira, Antônio Balthar
Paim, foi ele quem recebeu ordem direta para tomar um automóvel, a qualquer
preço, e levar o telegrama de A Noite aoDr. Borges de Medeiros. E, pior do que
isso, vergonha de uma Nação, que assim se abisma na coscuvilhice e na indignidade,
ao serviço da política - esse senhor Paim, que é meu amigo pessoal, foi louvado,
em uma portaria, pela Diretoria Geral dos Telégrafos.
O Sr. Roberto Moreira - V. Ex'.L está censurando o telégrafo por ter sido
célere?
Vários Srs. Deputados -Oh! Oh! Oh!
O Sr. Adolpho Bergamini - O orador está provando a parcialidade da repartição.
O Sr. Flores da Cunha - E posso informar ao nobre Deputado por São
Paulo que esse serviço telegráfico não pagou taxa.
O SR. JOÃO NEVES -É verdade: não pagou. Pelo próprio fac simile publicado em A Noite, pode isso ser verificado.
O Sr. Viriato Corrêa -Eu me comprometo, perante a Câmara, a renunciar
a minha cadeira se ficar provado que a A Noite não pagou a taxa desse telegrama.
O SR. JOÃO NEVES- Ora, isso é de romances!. ..
O Sr. Viriato Corrêa -A taxa foi paga; eu o provarei.
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O Sr. Flores da Cunha - O digno Deputado maranhense não provará coisa
alguma. No texto do telegrama vê-se a expressão "nil".
O Sr. Sylvio de Campos -V. Ex~s da Minoria discutem nugas, quando o fato
é que a entrevista foi substancialmente confirmada.
O Sr. Adolpho Bergamini - Não são nugas, são fatos graves, que mostram a
parcialidade do Governo.
O Sr. Viria to Corrêa -Não apoiado; a A Noite pagou o seu telegrama.
O Sr. Flores da Cunha- Não pagou. V.

Ex~

exiba o recibo.

O Sr. Viriato Corrêa- Pagou. Exibirei esse recibo.
O Sr. Presidente - Peço atenção! Está com a palavra o nobre Deputado,
Sr. João Neves.
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, Srs. Deputados: vou cortar a objeção
que se está fazendo à minha afirmação.
Espero que o ilustre Deputado, Sr. Viriato Corrêa, ouça. No telegrama estampado em A Noite estão todas as chamadas de indicação: Cachoeira do Sul,
n9 110 e, em seguida, está escrito "nil".
Ignoro se há, aqui, quem conheça matéria de telégrafo, mas é correntemente
sabido que os telegramas que trazem a palavra "nil", abreviação de "nada" em latim, querem dizer- telegrama de serviço.

O Sr. Viriato Corrêa - O nobre colega dá licença para um aparte? Dê-me
15 minutos, e eu trarei o recibo.
O SR. JOÃO NEVES- Não venha o nobre colega com insignificâncias e desigualdade de observações. V. Ex~ aqui é Deputado e não delegado de A Noite.

O Sr. Viriato Corrêa- Sou redator de A Noite, com o que muito me honro.
O Sr. Flores da Cunha- Mas, na Câmara, é Deputado.
O Sr. Viriato Corrêa - Sou Deputado, mas posso não excluir a minha qualidade de redator de A Noite.
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, se ficou provado, substancialmente,
que o telegrama foi expedido e que ele só podia chegar às mãos do Sr. Borges de
Medeiros por intermédio de pessoa dedicada; se ninguém será capaz de contestar
que tal telegrama foi levado pelo Sr. Antônio Balthar Paim, encarregado da estação
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telegráfica de Cachoeira - isso está, além do mais, escrito nesta carta do Dr. Borges
de Medeiros:
"Esta madrugada aqui chegou um empregado da estação telegráfica
de Cachoeira, trazendo-me um telegrama de Oliveira Viana, representante de
A Noite, que, dizendo-se acusado de falsário, pedia ratificação da entrevista
que me transmitiu."
Mas os funcionários do Telégrafo Nacional já são empregados de A Noite?
Esses funcionários estão ao serviço do Governo, para que a futura presidência venha a
parar às mãos do Sr. Júlio Prestes?
Senhores, a Nação chegou a um extremo, em que não se respeitam sequer
os melindres do próprio funcionalismo público. Transmite-se um despacho, dá-se
ordem ao encarregado da estação que tome, por qualquer preço, um automóvel e,
depois que esse· moço, que, aliás, é um digno funcionário, leva o telegrama, recebe,
à volta, uma portaria de louvor da Diretoria Geral dos Telégrafos!
Indago, pois, se tal fato, assim esmiuçado na presença da Câmara, não
seria, por si só, suficiente para demonstrar, com pequenino exemplo, a miséria
dos dias de hoje, para evidenciar como está preparada toda a máquina da administração dos Telégrafos aos Correios, do Tesouro ao Banco do Brasil, do Presidente da República ao mais humilde dos serventes, que todos são rodas dessa engrenagem complicada, que havemos de fazer emperrar, com a força de nossa bravura
cívica. (Muito bem.)
Vou agora ler a verdadeira palavra do Sr. Borges de Medeiros, aquela que
não foi nem será contraditada, a palavra do chefe republicano, colhida dos seus
próprios lábios pelo Sr. Francisco de Leonardo Truda e que se acha reproduzida
aqui, neste exemplar do Diário de Notz'cias. E eu a mostrarei à Câmara com o próprio fac simile da letra do Sr. Borges de Medeiros.
Aliás, tenho em meu poder a íntegra da entrevista traçada pelo punho do
notável republicano. Esta, sim, é a sua palavra, não é uma mistificação grosseira daqueles que pretendem, vãrnente, tresloucadamente, separar os eleitores rio-grandenses da aliança funda, indestrutível, feita por sua honra, em favor da candidatura Getúlio Vargas.
O Sr. Souza Filho - Tenho sob os olhos, casualmente, o telegrama de Cachoeira, dirigido a A Noite. Realmente, aqui está marcado "nil", o que quer dizer,
conforme V. Ex~ explica, que o telegrama foi de graça. Mas o telegrama foi expedido pelo Sr. Borges de Medeiros.
O SR. JOÃO NEVES -Deram-lhe franquia telegráfica.
O Sr. Souza Filho - Se porventura houve uma lesão dos cofres públicos, a
quem devemos acusar?
O SR. JOÃO NEVES- Com certeza ao Sr. Borges de Medeiros ... (Riso.)
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O Sr. Souza Filho - Então S. Ex<:L, que é um paradigma de honra, sanciona
uma lesão aos cofres públicos, passando um telegrama com franquia irregular?
O Sr. Ariosto Pinto -Conteste V. Ex<:L, primeiro, a portaria de louvor.
O SR. JOÃO NEVES - Aqui está, Senhores, a entrevista concedida ontem,
na Fazenda Nova de Irapuazinho, pelo Sr. Borges de Medeiros ao Sr. Francisco de
Leonardo Truda. Nela se contém, íntegro e perfeito, o pensamento do chefe do Partido Republicano do meu Estado. Vou ler-lhe apenas dois ou três tópicos, que demonstrarão, com a transparência luminosa de uma verdade que ninguém logrará
obscurecer, quais são as diretrizes cívicas do grande estadista republicano.
Diz a entrevista:
"Perguntado sobre a candidatura do Sr. Getúlio Vargas, diz: "Sim",
responde o Sr. Borges de Medeiros, "esperava que o Presidente da República aceitasse a candidatura rio-grandense como uma solução conciliatória
entre Minas e São Paulo, ou que, ao menos, provocasse o pronunciamento
formal dos Estados sobre a questão, consultando previamente as suas forças políticas e entregando a uma convenção nacional, reunida com todas as
garantias e solenidades ... "
Uma convenção sem cartas de prego, acrescentamos nós.
" ... S. Ex~ prossegue, tomando o fio da sua exposição, entregando
a uma convenção, mas em tais condições, a escolha definitiva dos candidatos, dentre os nomes indigitados. Parecia que não haveria melhor oportunidade de implantação, de vez, entre nós, da prática americana do norte, para a qual pendiam os que seriamente cogitam de realizar o encaminhamento
do máximo problema político da República, que, à míngua de partidos nacionais com organizações estáveis, sofre periodicamente as crises da sucessão. Enquanto tais partidos não surgirem com a vitalidade necessária, o que
é indispensável é que a fatal intervenção do Presidente da República na escolha do seu sucessor tenha limitação e se subordine, afinal, à vontade geral,
livremente manifestada por todos os órgãos da opinião nacionàl."
Perguntado qual era sua atitude diante da campanha liberal, e se
tinha divergido alguma vez dos seus amigos que estão à frente da luta, respondeu: "Absolutamente não. Tenho acompanhado com interesse e prazer o
desenvolvimento dado à campanha liberal."
Ainda mais, perguntado, adiante, se não lhe parecia melhor esta
campanha do que a submissão humilhante de todo o Brasil à imposição
do Presidente da República na escolha do seu sucessor, o Sr. Borges de
Medeiros respondeu: "Sim, a luta política pacífica de alta finalidade é condição de vida do regime e, no caso vertente, não poderiam os Estados dissidentes submeter-se dignamente a uma imposição com todas as aparências de
arbitrio e prepotência."
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Aí tem a Câmara, aí tem o país inteiro o modo como o Sr. Dr. Borges de
Medeiros considera a candidatura Prestes -uma candidatura imposta pelo arbítrio
e pela prepotência do poder federal ao povo brasileiro. Este é o seu pensamento autêntico, genuíno, bebido na fonte cristalina da própria verdade. E o próprio Par
tido Republicano falando pela boca do seu chefe, daquele que, sozinho, vale mais
que nós todos somados. (Apoiados, muito bem.) Este é o pensamento de um homem que a República encontrou pobre e que depois de 25 anos de trânsito por um
Governo, que os seus adversários chamaram onipotente e onímodo, saiu mais pobre
do que entrou, precisando continuar a ganhar, com o suor do seu rosto, o pão de
cada dia. (Muito bem, apoiados.)

O Sr. João Santos- É um exemplo digno, mas não é o único.
O SR. JOÃO NEVES - Nesta República materializada, nesta República
em que todo o mundo acha que gozar é a melhor coisa da vida, em que só se trata
de deleites e diversões, Borges de Medeiros não é uma exceção, digo eu ao nobre
colega. Há alguns Borges de Medeiros, mas, infelizmente são ainda poucos, diante
da legião, que assola o país, de negocistas, ambiciosos e versáteis.
Esse homem, que se afirmou haver imputado aos nossos delegados nesta
Casa o feio crime de divergência com as diretrizes gerais da campanha cívica, é
um cidadão a quem todos estamos vinculados, para a vida e para a morte (muito
bem), mas que sabe, sobretudo, prezar a dignidade dos seus amigos políticos e não
nos mandou aqui com cartas de prego, porque temos, no fundo da nossa consciência, a bússola dos nossos princípios políticos, para guiar-nos no meio das tempestades desencadeadas pelo poder. Havemos de defender a cartilha dos nossos
ideais, mas havemos também, principalmente, de defender a nossa honra individual contra os assaltos daqueles flibusteiros da imprensa que, nada podendo
alegar contra a austeridade do chefe republicano, embandeiraram em arco, quando
imaginaram um dissídio entre ele e o Presidente do Rio Grande do Sul.

O Sr. Souza Filho - Esse, aliás, é um dos pontos capitais da entrevista. O
Sr. Borges de Medeiros fala francamente contra a revolução. Ele quer o respeito à
ordem constituída.
O SR. JOÃO NEVES -Chegarei lá; há tempo. Ninguém prega a revolução.
Agora digo eu: como o diretor do Diário de Noticias indagasse do Sr. Borges
de Medeiros se ele acreditava que fosse possível, vencedora a fórmula liberal, que
fossem os eleitos esbulhados, o Sr. Borges de Medeiros respondeu com a tranqüilidade de uma serena consciência republicana: "O poder da opinião é irresistível. Tudo,
aliás, faz presumir que o futuro Congresso Nacional fique constituído de modo a
impedir que uma maioria desabusada possa cometer semelhante escândalo."
Eis o que pensa o chefe republicano do Rio Grande do Sul. Ainda há mais.
Perguntado sobre a palestra da A Noite, o Sr. Borges de Medeiros disse que foi
rápido e as suas declarações visavam somente acentuar que a nossa campanha não
é revolucionária. (Muito bem.)
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O Sr. Carvalhal Filho - É o que importa saber.

O SR. JOÃO NEVES -V. Ex~s vão ouvir quais as diretrizes do pensamento
do chefe do partido e do nosso. Tenham paciência.
"Não é revolucionário nas suas origens; quem pleiteia uma luta pelo povo não
começa por uma revolução; não é revolucionário nas suas origens, nem nas suas
finalidades. Os partidos rio-grandenses aliaram-se para a eleição presidencial, mas não
se fundiram nem se confundiram."
Estamos, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em frente de duas afirmações precisas, definidas e certas, lançadas pelo chefe do meu partido; a campanha
em que estamos empenhados não é revolucionária nas suas origens, nem nas suas
finalidades. A campanha apresenta este aspecto impressionante: a aliança dos dois
grandes partidos em que se divide a opinião do Rio Grande do Sul, sem que tais
partidos estejam fundidos ou confundidos.
O Sr. Souza Filho -Estes são os pontos capitais.

O SR. JOÃO NEVES -Mas o que assombra é que todos os órgãos do pensamento governista, desde aqueles que bebem dos lábios presidenciais o mot d'ordre,
até os pasquineiros da escória, embandeiraram em arco para assegurar à Nação que
o Sr. Borges de Medeiros não era por uma revolução.
Sr. Presidente, porventura a Câmara dos Deputados acredita que o Rio Grande do Sul seja capaz de uma revolução?
O Sr. Lindolfo Pessoa -Nunca acreditei. Seria fazer injúria aos rio-granden-

ses.
O SR. JOÃO NEVES - Acreditar-se-á, acaso, que o Rio Grande do Sul,
terra de fanfarrões (não apoiados),possa fazer revolução? Nós podemos dar a nossa
vida, o nosso sangue pelo Brasil, mas não somos capazes de fazer uma revolução,
porque, depois que nos separamos do Catete, somos uns covardes, que apenas
ameaçam. (Não apoiados.)
Eis a conclusão a que se chega!
Em todas as gamas, em todos os tons, a unanimidade, não digo da Câmara,
porque respeito os meus colegas, mas daqueles que lá fora apregoam, como bambos do governismo, te~-se derramado em dizer, pela pena, pela palavra e até pelo
rádio, que o Rio Grande do Sul é terra de poltrões, de fracos, de miseráveis!
(Não apoiados.)
O Sr. Lindolfo Pessoa - Não é esse o conceito que a Câmara faz dos
rio-grandenses.

O SR. JOÃO NEVES - Pois bem: se o Rio Grande do Sul, embora não
seja o Brasil, como o é São Paulo, na opinião de um nobre Deputado, não podia
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assustar ninguém, pois é um papão que só pode meter medo a crianças, como é
que V. Ex!ls ...

O Sr. Souza Filho - V. Ex.~ mesmo foi que andou talhando ameaças
daí da tribuna. Creio até que o Sr. Borges de Medeiros, quando fala na opinião de
"jovens ardentes", que pregam a revolução, alude a V. Ex~
O Sr. Lindolfo Pessoa - O orador não tem razão. Os rio-grandenses são para
nós muito dignos e altivos; sempre o foram. (Apoiados gerais.)
O SR. JOÃO NEVES - Assim, Sr. Presidente, como se acreditar nessa
verdadeira balela que o Rio Grande do Sul tivesse nervos, músculos, coragem e
bravura para combater? Nós não somos capazes disso.

O Sr. Souza Filho - V.
patas de cavalo!

Ex~

foi quem falou aqui em pontas de lanças e

O SR. JOÃO NEVES - Agora, digo mais: o que lamento é que tenham tão
cedo acendido as gambiarras, porque se houvesse, porventura, um ato de loucura
da parte do Rio Grande do Sul, como seria agradável para os heróis que de toda a
parte nos insultam, como lhes forneceríamos oportunidade para não deixarem sozinho o grande Flores da Cunha? Veríamos generais da legalidade; ofereceríamos ao
nobre Presidente da República outra ocasião exata para, como S. Ex~ fez em São
Paulo, em 1924, opor seu peito robusto às balas dos revoltosos da bela e grande
capital da paulicéia.
Pena é que o Sr. Borges de Medeiros compareça como um desmancha-prazeres, quando toda a gente já imaginava que do Rio de Janeiro surgiriam vários generais e o Sr. Flores da Cunha ficaria enfoncé. Toda a gente iria pegar em armas e o
Brasil teria essa mobilização estupenda de sua bravura estrepitosa. Pena é!
Mas, Senhores, deixemos esse terreno que não é aquele a que habitualmente
se dirige o meu pensamento. Vamos para o alto. (Pausa.)

O Sr. Viriato Corrêa - Seria interessante que o orador lesse os recibos que
tenho em mão. (Exibe.) Provam, ao contrário do que V. Ex':l diz, que a A Noite pagou os telegramas.
O SR. JOÃO NEVES- Absolutamente; não estou tratando da A Noite.

O Sr. Viria to Corrêa - V. Ex':l ofendeu A Noite.
O SR. JOÃO NEVES - O nobre colega dispõe da tribuna para proceder a
essa leitura.

O Sr. Viriato Corrêa- Por que V.

Ex~ não

lê os recibos?
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O SR. JOÃO NEVES - Quem pode mobilizar a repartição dos Telégrafos
pode fantasiar recibos. (Palmas nas galerias.)
O Sr. Viriato Corrêa -É uma declaração leviana de V. Ex'!-.

O SR. JOÃO NEVES - V. Ex'!- pode ocupar a tribuna. Além disso, restam-me apens cinco minutos.
Sr. Presidente, dou de barato que A Noite tenha pago a todo o mundo, que
portarias tenham sido expedidas. (Trocam-se apartes.)
Abandonemos esse terreno, que não me é o predileto para argumentar. Apenas em algumas cores precisei o quadro da atualidade brasileira, que procurei traçar
nos períodos que acabei de proferir.
Vamos para outro terreno.
O Sr. Borges de Medeiros disse bem -e o disse, harmonizando o seu pensamento com o de todos nós: a campanha em que estamos empenhados não é revolucionária nas sua~ origens, nem o é nas suas finalidades. Mas, entendamo-nos: nós,
que viemos para diante da Nação fazer a propaganda de nossas candidaturas; nós,
que as queremos sagradas nas urnas; nós, que desta tribuna pregamos o evangelho
de nossa fé; nós, que lá fora, na praça pública, nos batemos por uma série de conceitos patrióticos; nós, que deixamos o calor do poder para o afrontar frente a frente
-é claro que não tivemos origens revolucionárias. Não sabemos do quadro eleitoral,
estamos trabalhando com forças eleitorais e desejamos uma eleição livre de compressão e de fraude.
Eu mesmo, desta tribuna, interpretando o pensamento dos meus companheiros de jornada política, apelei, e tornei a apelar, em vão, num clama, necesses,
que ao menos terá sido guardado na memória da Nação, a fim de que nos fornecessem elementos para um grande e remarcado pleito eleitoral, em que as urnas não
fossem apenas repositório da mistificação popular (muito bem), em que pudéssemos encontrar a nossa vitória ou a nossa derrota, mas uma vitória que nos garantisse quatro anos de paz para o Brasil, ou uma derrota que não nos humilhasse em
cumprimentar o vencedor.
O Sr. Souza Filho -Mas a quem incumbe verificar o pleito?

O SR. JOÃO NEVES - Fiz esse apelo e o repeti por vezes diversas desta
tribuna, mas, como o poeta, para usar de um lugar-comum,. "falei, ninguém me
respondeu; olhei, não vi ninguém." De toda parte, quando não vinha a ironia, o
sarcasmo, vinha a interpretação sibilina e farisaica do texto constitucional.
Quem assim age, quem assim procede, quem assim embebe na vontade
pública as raízes de um grande pensamento político, como o é a Aliança Liberal
(apoiados), não pode ter origem revolucionária. Pouco importa que nas nossas
fileiras formem antigos revolucionários. Pois, Srs. Deputados, do outro lado da
barricada não estão, também, revolucionários de ontem ou de outrora? Na própria
pasta da Guerra não se acha o Ministro Sezefredo Passos, que é um anistiado e já
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esteve com armas nas mãos, contra a Nação e contra o juramento que fez no Exército? Porventura, o fato de lutarem ao nosso lado alguns ex-revolucionários quererá
dizer que caminhamos, a passos apressados, para um desfecho de desordem? Quem
será capaz de afirmá-lo?
Aí está a matriz desta campanha cívica.
O Sr. Souza Filho -Quem diz o contrário é o Sr. Getúlio Vargas.
O SR. JOÃO NEVES -E a nossa finalidade? Essa.é a eleição dos Srs. Getúlio Vargas e João Pessoa. Queremos, porém, uma eleição escorreita. Se nela triunfarmos e se "uma maioria desabusada do Congresso" cometer, na frase de Borges de
Medeiros, "o escândalo" de uma criminosa depuração, então, Senhores, com as
armas na mão, para defesa da República. (Muito bem. Palmas nas galerias.)
O Sr. Souza Filho- Aí está a ameaça! E nós faremos a contra-revolução!
O Sr. Manoel Villaboim - De modo que os partidários do nobre orador se
arvoram, desde já, em juízes do Congresso.
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Dr. Manoel Villaboim, V. Ex~ é um homem dos
que mais acato, pelo seu talento, pela sua distinção moral e pelo seu saber jurídico.
(Muito bem.)
O Sr. Manoel Villaboim - Bondade de V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES - Diga-me o nobre líder. Deve ou não o juiz, de acordo com a lei, julgar pelo alegado e provado, ainda que a consciência lhe diga o contrário? Se esse é o imperativo legal e se o juiz, que decide contra a disposição da
lei, incide em crime de prevaricação, prevaricará ou não o Congresso que decidir
contra uma sentença escorrei ta, ditada pela vontade popular, nas umas?
O Sr. Manoel Villaboim - A parte não pode julgar o juiz.
O SR. JOÃO NEVES -O juiz que decide contra a lei prevarica ou não?
O Sr. Manoel Villaboim - A parte não pode julgar o juiz.
O SR. JOÃO NEVES- Prevarica! É do Código Penal.
O Sr. Manoel Villaboim - A parte não pode julgar o juiz.
O SR. JOÃO NEVES - Agora, pergunto a V. Ex~: se o Sr. Getúlio Vargas
tiver mil votos e o Sr. Júlio Prestes, apenas quinhentos, e for reconhecido o Sr.
Júlio Prestes, que fará a Nação?
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O Sr. Adolpho Bergamini- A Nação tem de reagir.
O Sr. Souza Filho - Perdoe V.
esbulhado no Rio Grande do Sul.

Ex~:

o Sr. Assis Brasil também se disse

O SR. JOÃO NEVES -E fez a revolução.
O Sr. Souza Filho -E V. Ex~ acha natural essa revolução?

O SR. JOÃO NEVES - Ajudei a combatê-la.
Não confunda, porém, o nobre colega o caso presente com os casos regionais. O Sr. Assis Brasil responde pelos seus atos e eu respondo pelos meus.
O Sr. Eloy Chaves -Peço licença ao nobre orador, para mais uma vez fazer
um apelo ao seu talento e às suas responsabilidades. Quando se inicia uma grande
campanha cívica como esta, fala-se em urnas e não em armas. (Apoiados; muito
bem.)

O SR. JOÃO NEVES -Nós falamos em urnas.

O Sr. Adolpho Bergafnini - Mas, quando um governo, como o do Sr.
Washington Luís, quer comprimir a consciência nacional, a revolução está no espírito de toda gente.
O Sr. Souza Filho - É curioso esse sistema: negam e afirmam.
O Sr. Adolpho Bergamini- Quem nos está levando à revolução é o Presidente
da República.
O SR. JOÃO NEVES - Vou responder ao aparte do nobre colega, Sr. Eloy
Chaves, a quem me prendem laços de viva simpatia.

O Sr. Eloy Chaves- A que eu correspondo, ex corde.
O SR. JOÃO NEVES- Pergunto: V. Ex~ pretende matar alguém?

O Sr. Eloy Chaves -Absolutamente.
O SR. JOÃO NEVES -E se um homem lhe furta um direito, ou o insultar
na honra, V. Ex~ o mata ou é um covarde. Esse, o dilema.

O Sr. Souza Filho - A pergunta não está à altura do talento do orador.
O SR. JOÃO NEVES- Perdão! Que é legítima defesa?

134

O Sr. Souza Filho -E quem é que julga do direito?
O Sr. Adolpho Bergamini- É a Nação.
O Sr. Manoel Villaboim- O nobre orador não tem razão.
O SR. JOÃO NEVES -A Oposição nunca tem razão ...

O Sr. Manoel Villaboim - Não há paridade entre os dois casos. Na hipótese
que V. Ex~ figura em referência ao Sr. Eloy Chaves, um gesto de tal natureza só
se justificaria em caso extremo, isto é, quando não houvesse outro recurso.
O SR. JOÃO NEVES -Pois não é um caso extremo o da Nação esbulhada
na sua escolha?

O Sr. Manoel Villaboim - V.
soberano, que é o Congresso?

Ex~

quer julgar o juiz das eleições, o juiz

O SR. JOÃO NEVES- O juiz soberano é a Nação.

O Sr. Manoel Villaboim -O juiz soberano é o Congresso Nacional.
O SR. JOÃO NEVES -É a Nação.

O Sr. Souza Filho -O juiz é o Congresso Nacional, eleito pela Nação.
O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador que está terminado o prazo do
expediente.
O SR. JOÃO NEVES -Peço, então, a V. Ex~, Sr. Presidente, que me reserve a palavra para o momento da discussão do orçamento da Receita.

O Sr. Presidente - O nobre Deputado terá a palavra na ordem das inscrições. Desde, entretanto, que um dos inscritos ceda a sua vez, V. Ex? poderá, então,
falar.
O SR. JOÃO NEVES - Muito agradecido a V. Ex~ (Muito bem; muito bem.
Palmas prolongadas. O orador é vivamente cumprimentado e abraçado.)

(Segunda Parte)

O SR. JOÃO NEVES (Palmas nas galerias.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou prosseguir nas considerações que vinha fazendo à Câmara, a respeito
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do assunto que me trouxe a esta tribuna.
Durante a interrupção de meu discurso, um pequeno incidente se verificou a respeito das afirmações aqui levantadas em relação ao telegrama expedido
pelo jornal A Noite.
Devo dizer que as acusações que teci àquele órgão de publicidade foram de
duas naturezas: uma, ter o seu representante no Rio Grande do Sul usado de uma
forma ímproba para atribuir ao Sr. Borges de Medeiros conceitos que ele rtão proferira, e transmudado expressões para outras de que ele não usou, envenenando,
calculadamente, e com objetivos partidários, a presumida entrevista atribuída ao
chefe do meu partido.
Essa, porém, é a parte do mérito da questão. Existe, lateralmente, outra,
que resultou da íntima aliança existente entre a redação de A Noite e o Telégrafo
Nacional.
Quis provar, e provei, que esse jornal tinha se servido do Telégrafo como
se estivesse em sua casa, fazendo deste instrumento de suas mistificações.
O Sr. Viriato Corrêa -Pagando seu telegrama.
O SR. JOÃO NEVES - A Noite conseguiu esta coisa que ninguém conseguiria: expedir um telegrama imenso e fazê-lo chegar, no mesmo dia, à granja do
chefe rio-grandense, distante três horas, de automóvel, da cidade de Cachoeira corem os que ainda têm no governo a consciência de que a Nação não é um feudo fazendo do Telégrafo Nacional instrumento de política partidária, transformando o
encarregado da estação da cidade de Cachoeira, Antônio Balthar Paim, em estafeta,
que levou o telegrama, servindo-se de um automóvel, pago pela repartição, pelos
cofres do Tesouro.
O Sr. Viriato Corrêa -Não apoiado. Pago pelo seu jornal.
O SR. JOÃO NEVES -Pouco importa que fossem indenizados depois.
O Sr. Francisco Rocha - V.

Ex~

não pode provar.

O Sr. Belisário de Souza -A Noite pode ter crédito para um automóvel.
O Sr. Francisco Rocha - O nobre orador, homem de honra como é, não
poderá provar o que afirma.
O SR. JOÃO NEVES -O próprio encarregado da estação levou, alta madrugada, ao Dr. Borges de Medeiros, o despacho para que S. Exa conhecesse os termos
da dita entrevista. Pergunto à Câmara e à Nação se qualquer pessoa conseguiria esse
escândalo de favoritismo: transformar um funcionário público -o encarregado da
estação de uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul -em estafeta da coscuvilhice do Governo.
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O Sr. Belisário de Souza - Em primeiro lugar, a presteza com que foi feito
esse serviço é, antes de tudo, uma homenagem ao Dr. Borges de Medeiros, cuja palavra era requerida no momento.
O Sr. Odilon Braga- Não homenagem, mas um serviço ao Governo.
O Sr. Belisário de Souza - Em segundo lugar, A Noite é um cliente importante da Repartição dos Telégrafos. Qualquer empresa comercial trata os seus clientes com essa deferência com que o Telégrafo Nacional tratou, no caso, A Noite.
Queremos que as empresas particulares sirvam de modelo às oficiais.
O Sr. Ariosto Pinto - Poderia o fato ser interpretado como homenagem ao
Dr. Borges de Medeiros, se não houvesse, como de fato houve, o espírito da intrigá.
O Sr. Francisco Rocha -Intriga, não apoiado.
O Sr. Belisário de Souza -Espírito de respeito à verdade.
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste país já ninguém se limita apenas a abusar do poder público; ainda se encontra quem exalte e
proclame o escândalo de uma parcialidade revoltante. Chegamos a uma hora tão
crepuscular da história política do Brasil que os escândalos mais descarados encontram defensores brilhantes como os que me aparteiam.
Quem é que obtém, neste país, a não ser pelo conduto do governo, pelo
abuso do poder, a transmissão célere, fantasmagórica de um telegrama como esse,
que bateu à porta do honrado chefe do meu partido pela madrugada, para que, à
tarde, o prato do jornalista de sensação possa ser servido com todos os condimentos àqueles paladares já gastos e deturpados na apreciação de outros manjares?
O Sr. Carvalhal Filho -Era para um serviço patriótico.

O Sr. Ariosto Pinto -Como se o espírito de intriga fosse patriótico! ...
O SR. JOÃO NEVES -Devo dizer à Câmara do profundo horror que tenho
de falar de mim próprio. Se estou nesta tribuna, é contra a minha vontade. Nunca
pleiteei uma destas cadeiras, que, por vezes, fazem o indivíduo resvalar dos seus deveres políticos e pessoais. Recusei-as uma porção de vezes; aqui estou, porém, hoje,
ao serviço do meu partido, e feliz de mim, sou a voz do Rio Grande do Sul, voz apagada e humilde (não apoiados gerais), mas pela qual fala a alma de uma sub-raça de
autênticos heróis; por ela se exprime a vontade de três milhões de brasileiros.
Somos aqueles que já nem sequer traçaram as fronte iras da Pátria!. . . os
bandeirantes . . . Ainda espero que alguma traça exume de algum palimpsesto a
segurança de que Bento Gonçalves não nasceu no Rio Grande do Sul, mas teve por
berço ltapetininga, ou que Canabarro não viu a luz do sol no recanto meridional
do Brasil, mas nasceu no Córsega de Macaé. (Risos.)
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O Sr. Belisário de Souza - Os heróis, quando são heróis, os verdadeiros,
como os que V. Ex<:t citou, não são nem do Rio Grande do Sul, nem de nenhum
outro Estado: são do Brasil. Caxias era do Rio Grande do Sul como do Rio de
Janeiro, onde nasceu.
O SR. JOÃO NEVES- Apenas afinnei que causava profunda estranheza ler
no próprio jornal A Noite a expressão nihil, no telegrama estampada .. Pergunto
a alguém que tenha conhecimento da vida telegráfica, se nihil não quer dizer "nada",
que o telegrama não é pago.
O Sr. Viriato Corrêa- Um telegrama pode ser "a pagar".

O SR. JOÃO NEVES - O nobre Deputado já leu seus documentos; permita, agora, que eu me manifeste?
O Sr. Sylvio de Campos -Esse caso já não está liquidado?

O Sr. Souza Filho - O orador afirmou, traduzindo a palavra nihil, do
texto do telegrama publicado pela A Noite, que o despacho não tinha sido pago;
articulou uma acusação, que ficou por terra.
O Sr. Alberico de Moraes - Esse ponto, aliás, já foi liquidado pelo Sr. Flores da Cunha. Sê-lo-á, forçosamente, pelo digno orador.

O SR. JOÃO NEVES - A expressão nihil quer dizer - telegrama de serviço, do mesmo modo que R. P. significa - resposta paga, corno S. P. - serviço
público, como S. E. - serviço estadual. Sabemos, bem assim, que "oficial pago"
e "oficial a pagar" são expressões telegráficas, com significação certa e segura.
Nihil quer dizer - telegrama que não é pago.
Agora, se a A Noite tem crédito na Repartição dos Telégrafos, honra seja
feita à sua opulência!

O Sr. Viriato Corrêa - Não é opulência. Todos os jornais têm esse crédito
no Telégrafo.
O Sr. Souza Filho - Procure o nobre orador saber se o O Jornal e o Correio
da Manhã também não têm crédito lá.
O SR. JOÃO NEVES - Leio, Sr. Presidente, apenas o que está escrito; não
tenho elementos para descer até às gavetas de A Noite e trazer de lá recibos de telegramas.

O Sr. Souza Filho - Então, não devia articular a acusação que trouxe à tribuna.
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O SR. JOÃO NEVES - O meu digno companheiro de bancada, Sr. Flores
da Cunha, assinalou o ponto e eu chamei para o mesmo a atenção da Casa.
O que é escandaloso, porém, Sr. Presidente, o que clama pelas minhas palavras, contra o escândalo do favoritismo, é um encarregado da estação servir de estafeta, alta madrugada, de um telegrama que interessava, e só interessava, à redação de
A Noite. É isto o que está em tela. O outro ponto, podem explicar; este, ninguém o
explicará, a não ser que se chegue a absurdo clamoroso - considerar verídico o Sr.
Borges de Medeiros, quando telegrafa, e inexato, quando escreve que o telegrama
foi levado a ele por um funcionário da estação de Cachoeira e a desoras.
Encerremos o incidente de A Noite. Ficará ele, e quero que o fique, constante dos Anais desta Casa, como sinal dos tempos que vivemos, como uma mancha da campanha que se vale da aparelhagem oficial para o fim miserável da intriga
e divisão dos brasileiros.

O Sr. Suuza Filho -O incidente não foi nada favorável a V.

Ex~s

O SR. JOÃO NEVES - O Brasil, pela minha voz, está falando na mais
profunda das indignações. Não compreendo que um homem que se diz magistrado, que se assenta na cadeira da presidência, à qual chegou com os nossos votos
e à qual pôde subir com o nosso sangue, transforme uma repartição em instrumento
de coscuvilhice politiqueira! (Apoiados e não apoiados.)
Assim, fechado esse primeiro parêntesis, entremos no mérito de minha oração.
Infelizmente, a matéria do requisitório é extraordinariamente vasta: gastei
quase uma hora na preliminar, para deixar estereotipado um fato visível, tangível,
palpável, qual o de que o Sr. Presidente da República faz um Governo de grêmios,
de facções, de politicagem! (Apoiados e não apoiados. Palmas.)

O Sr. João de Faria - É uma injustiça. É um governo de grandes realizações. (Apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES - Cada dia que se passa, mais uma prova aparece ao
exame da Nação de que, neste pleito, não estão frente a frente duas forças que contem, apenas, com o valor dos candidatos e com o prestígio dos elementos eleitorais.
De um lado, estamos nós na planície rasa, expostos aos fogos cruzados do mercenarismo e da opulência, do outro está o candidato do Governo, da plutocracia, dos
que manejam a engrenagem oficial para vencer um pleito!

O Sr. Souza Filho - Segundo o que V. Ex':~ afirma, podemos dizer que do
lado de lá "do mesmo modo se maneja a engrenagem oficial de Minas e do Rio
Grande.
O Sr. Carvalhal Filho - E da Para1ba.
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O SR. JOÃO NEVES - Parece que há uma rajada de loucura soprando nas
alturas do Governo. O Sr. Washington Luís, o nobre Presidente da República, tem o
fanatismo agressivo dos que só acreditam na superioridade do mando.
Embalde mostramos os perigos de uma luta neste período de reconstrução;
em vão apontamos os riscos de uma contenda travada sobre terreno vulcânico; inutilmente pedimos ao cesarismo arrogante uma trégua para todos os brasileiros. Nada
serviu. Nem idéias, nem homens. Entre quarenta milhões de brasileiros, só o Sr.
Júlio Prestes pode continuar o plano financeiro, só ele assegurará a estabilidade da
ordem. O resto é um deserto de incapazes ...

O Sr. João de Faria -Ninguém disse isso.
O SR. JOÃO NEVES - ... sem o oásis de uma inteligência, sem a sombra
de uma vontade poderosa.
Eis aí o simplismo daquele que destrói o próprio espírito do regime, reduzido a uma monarquia eletiva, com a agravante de uma indesculpável domesticidade,
de um compadresco repugnante e de uma inocultável imposição política. (Palmas
nas galerias.)
O Sr. Manoel Villaboim - Entretanto, na apresentação da candidatura do
ilustre Presidente do Rio Grande, o eminente Sr. Antônio Carlos afirmava que se
orientara para o nome do Sr. Getúlio Vargas, porque este seria o continuador da
política e da administração do atual governo.

O Sr. Morais Barros- Não foi o único motivo.
O Sr. Manoel Villaboim -Até aí não havia questão de princípios.

O SR. JOÃO NEVES - Política do atual governo, no que se referia ao
plano financeiro.
Mas, Senhores, o estranhável é que, a cada momento, a maioria, com seu
nobre líder à frente, nos atire ao rosto, como um crime, o termos colaborado sob
suas ordens. Parece que foi uma indignidade o que praticamos. (Muito bem. Palmas.)

O Sr. Belisário de Souza - Ao contrário; é o prazer de recordar a colaboração de V. Ex?-S
O Sr. Manoel Villaboim - O orador está fazendo uma injustiça.
.
O SR. JOÃO NEVES - Então, porque ontem estivemos do lado de lá e
hoje estamos do lado de cá, não somos dignos, não somos mais credores do apoio
da Nação?!

O Sr. Manoel Villaboim -Ninguém está afirmando o contrário.
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O SR. JOÃO NEVES - O honrado Sr. Manoel Villaboim - permita-me
S. Ex~ lhe decline o nome - continua a merecer todo o meu respeito pessoal,
toda a minha admiração.
O Sr. Ariosto Pinto -De toda a Câmara.
O SR. JOÃO NEVES - O que lamento é que o nobre líder e todos os colegas que figuram do lado de lá, se tivessem esquecido, em virtude da candidatura,
de um homem que pode aspirar à presidência, mas não é o único que tem esse
direito, dos nobres ideais da Pátria brasileira. (Muito bem. Palmas.)
O Sr. Souza Filho -Houve precisamente o contrário: V. Ex~s, que apoiaram o governo até ontem, só hoje lhe descobrem crimes. Os nobres colegas é que
mudaram.
O Sr. Odilon Braga -Os crimes têm sido praticados depois do rompimento.
O SR. JOÃO NEVES - É interessante, Sr. Presidente, que, depois que as
fronteiras da escolha dos candidatos se foram lentamente angustiando, até o ponto
de só ficar na raia das opções o nome único do nobre Presidente de São Paulo;
é extraordinário que ainda não se tenha mandado levantar, na cidade de Pindamonhangaba, um monumento àquele agente do Ministério Público, que se deveria
chamar "o profeta desconhecido".
O Sr. Manoel Villaboim -V. Ex~ me dá licença para um aparte?
O SR. JOÃO NEVES -Não sei se a Câmara se recorda desse incidente gracioso. Lá vão talvez dois anos volvidos. O honrado Presidente da República ia inaugurar a estrada Rio-São Paulo. Lá se encontrou com o ilustre Presidente de São Paulo
e, em famoso ágape, a que não tive a aventura de assistir, o promotor da terra- é
sempre o orador especialista para as comemorações - proferiu uma oração brilhante, na qual manifestou estes conceitos, que reproduzo sem textualidade: O Sr. Júlio
Prestes é o continuador possível do programa financeiro do ilustre Dr. Washington
Luís. Então, o Sr. Presidente da República se levantou, e em resposta disse: desgraçado o país que dispusesse só de dois homens para realizar um grande plano de restauração financeira.
O Sr. Manoel Villaboim - Esse promotor foi ...
O SR. JOÃO NEVES - Foi demitido, eu sei.
O Sr. Manoel Villaboim - ... internado. V.
homem que, já na ocasião, se achava doente.

Ex~

não devia aludir a esse

141

O SR. JOÃO NEVES -Eu não o sabia. Se o soubesse, não aludiria ao fato.
Não o conheci; nem sequer lhe sei o nome. Cito o fato.
O Sr. Manoel Villaboim -Veja V.

Ex~

quanto está sendo fácil nessas acusa-

ções.
O SR. JOÃO NEVES - A frase existiu, ou não? O Sr. Washington Luís
respondeu ou não? O promotor foi ou não demitido?
O Sr. Manoel Villaboim - O Sr. Washington Luís não deu resposta alguma
ao orador de então.
O SR. JOÃO NEVES -Deu, então, uma resposta que valeu por um discurso; mandou demiti-lo.
O Sr. Manoel Villaboim - Aquele promotor foi dispensado por motivo de
moléstia.
O Sr. Sylvio de Campos - Houve pedido da fami1ia no sentido de ser ele
internado em uma casa de saúde.
O SR. JOÃO NEVES - Estava louco? Para dizer tal coisa deveria estar,
evidentemente, louco.
O Sr. Homero Pires - Para o argumento precedente de V.
loucura.

Ex~

não havia

O SR. JOÃO NEVES - Sou, Sr. Presidente, homem de atitudes seguras; só
tenho dado provas de coragem, desambição e patriotismo.

V.

Ex~

O Sr. Carvalhal Filho - Todos temos diretrizes tão seguras quanto as de
e aqui estamos a serviço dos interesses da Nação.

O Sr. Sylvio de Campos -No dia seguinte ao do banquete aquele promotor
foi recolhido a uma casa de saúde.
O Sr. Flores da Cunha - Se o promotor foi recolhido a uma casa de saúde,
deve, então, ser considerado pela Nação como um iluminado. (Riso; palmas nas
galerias.)
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, nesta campanha, que cada dia se
torna mais memorável pelo acervo de lições que dela poderão haurir os brasileiros
de amanhã, diante da luta cívica que temos conduzido com a sinceridade tradicional do nosso afeto pelo Brasil e com a vibração natural daqueles que crêem nas palavras que proferem, eu poderia dizer que o que revolta e surpreende é o ataque, orga-
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nizado como um camorra hostil, contra a reputação e a dignidade do Rio Grande e
de Minas.
O Sr. Alberico de Moraes -·Não apoiado. Essa campanha não se faz na Câmara. É, antes, o reflexo dos discursos inflamados aqui proferidos.

O SR. JOÃO NEVES - Essa campanha não se faz na Câmara, porque esta
Casa tem a noção da dignidade individual de seus componentes. (Muito bem; apoiados.) Ela se faz, porém, o que é muito pior, paga, subsidiada pelos mercenários da
imprensa, que recebem a tanto por linha. É um combate infame e degradante para
a nacionalidade, no qual até indivíduos assalariados para falar pelo rádio insultam
em calão o candidato da Aliança Liberal e a maioria dos seus líderes e dos seus
membros. Nunca se viu um lamaçal tão pestilento de miséria. (Muito bem.) Isso,
porém, se explica: não há sinceridade da parte dos que escrevem; há, sim, a voraCidade dos apetites, os estômagos de camelo, que devoram e ruminam as fartas
messes apanhadas nos guichets do Banco do Brasil! (Apoiados; palmas nas galerias.)
O Sr. Manoel Villaboim -V.

Ex~

deve citar fatos e dar as provas.

O SR. JOÃO NEVES- Vou já aos fatos.
Sr. Presidente, quando comecei esta cruzada - faço esta ingênua confissão
à Câmara - acreditei na imparcialidade do honrado Presidente da República; supus
que S. Ex~ se recordasse, nos delírios da sua simpatia pessoal pelo seu candidato,
que S. Ex'!- também estava no Catete com os nossos votos, com o nosso apoio e,
até, com o sacrifício dos soldados do Rio Grande do Sul. Esperei que S. Ex'!- não
fosse aquele amnésico incorrigível de que falava Ruy Barbosa, referindo-se a certos
homens públicos, e não se deslembrasse, nas horas amargas deste combate, de que
os cidadãos que se prezam discutem no plenário da opinião, na praça pública, no
Parlamento, na imprensa elevada e nobre e não nesses miseráveis canos de esgoto, e
em que se projeta a vaza da imundície da politicagem.
A parcialidade do Presidente, porém, é uma das tais coisas tão escandalosas
que eu não conseguiria pedir a um dos nobres colegas da maioria me dissesse se acredita que o Sr. Presidente da República é imparcial.
Vejamos, primeiramente, o que ocorreu quanto ao pedido de demissão
de dois diretores do Banco do Brasil, ambos mineiros.
Um, o Sr. Mário Brant - guarde o país este nome -é, inegavelmente, um
exemplar de dignidade pessoal (apoiados); é o homem que despreza os pingues proventos de um ordenado faustoso e de fartas gratificações, e abandona serenamente
o seu posto, deixando o dinheiro de lado para servir à grande terra de Minas.
(Apoiados.)
O Sr. Manoel Villaboim- V. Ex'!- terá resposta completa a todas essas acusa-

ções.
O SR. JOÃO NEVES -O outro, o Sr. Carvalho Britto ...
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O Sr. Berbert de Castro - Um dos maiores nomes do Brasil! (Muito bem.)
O SR. JOÃO NEVES - ... inclinado pelos interesses da política, que adotou, também pede a sua demissão. Pois bem. Qual é a atitude do Presidente imparcial, do magistrado que está no Catete? Nega a demissão do Sr. Carvalho de Britto
e manda concedê-la ao Sr. Mário Brant!

O Sr. Carvalhal Filho - Quem negou foi a assembléia do Banco do Brasil.
O Sr. Manoel Villaboim -V.
um e outro desses diretores?

Ex~

sabe quais foram os motivos alegados por

O SR. JOÃO NEVES - Um queria servir à política do seu Estado, o outro
se declarava contra as aspirações de seus conterrâneos.

O Sr. Carvalhal Filho - Queria servir à Nação brasileira.
O SR. JOÃO NEVES -A Nação somos todos nós. O Brasil não é somente
São Paulo. (Muito bem; palmas.)
E, Sr. Presidente, para que a prova fosse dada como confissão, aquela que os
tratadistas de processo chamam a "prova heróica", é o próprio honrado Sr. Carvalho de Britto quem diz ...

O Sr. Manoel Villaboim -O argumento é fragüimo.
O SR. JOÃO NEVES - ... no banquete que lhe ofereceram seus amigos pessoais e políticos, em uma frase que quero fique nos Anais como símbolo dos tempos que correm:- "Fui graduado na frente de comando da aspiração nacional".
Graduado por quem? Quem é que gradua os generais na frente política?

O Sr. João de Faria- O povo mineiro.
O SR. JOÃO NEVES - Senhores, não façamos rebarbativas comparações.
O povo mineiro é o Sr. Antônio Carlos. (Muito bem.) O povo mineiro é a Comissão
Executiva que, ainda ontem, em uma unanimidade impressionante, desautorizava os
pregoeiros da sua divisão e levava sua solidariedade ao Palácio da Liberdade, por
todos os seus membros, inclusive o eminente Sr. Mello Vianna (apoiados), que os
batedores da candidatura oficial pretendem desonrar (não apoiados), como se isso
fosse possível, dando-o como traidor da sua palavra austera e dos seus compromissos conosco.
n Sr. Mello Vianna é figura das mais brilhantes da sua geração. Foi Presidente. de Minas, honrou o seu mandato e é um cidadão impoluto. (Muito bem.)

O Sr. Sylvio de Campos - Se o ilustre Sr. Antônio Carlos e a Comissão
Executiva do Partido Republicano Mineiro representam o povo de Minas, V. Ex~,
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logicamente, deve concluir que os 17 Presidentes de Estados e as 17 Comissões
Executivas, assim como a maioria do Distrito Federal, representam a vontade da
maioria da Nação. (Apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES - Vou responder a V. Ex~
O Sr. Belisário de Souza - O Sr. Carvalho de Britto vem graduado na política mineira desde o Governo de João Pinheiro. (Muito bem.)

O SR. JOÃO NEVES - Vou responder ao aparte do nobre colega, Sr.
Sylvio de Campos. O argumento de S. Ex~ é de uma fragilidade evidente. A verdade
é que não poderemos chamar os governadores representantes do povo, se o povo
não estiver com eles.
O Sr. Carvalhal Filho - Mas como V. Ex~ verifica que o povo não está com
esses governadores, se são os da grande maioria dos estados?

O SR. JOÃO NEVES -O argumento de V. Ex~ também não convalesce.
Basta pensar na diversidade da população de cada Estado. Imagine a Câmara que os
Presidentes de Minas, São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul estivessem unidos em uma campanha política com o povo. Os outros estados, embora em
maior número, teriam maior população eleitoral?
O Sr. Lindolfo Pessoa - Ainda assim, teriam.
O Sr. Ariosto Pinto ~População eleitoral, não. E é precisamente essa que
escolhe os supremos mandatários do País.

O SR. JOÃO NEVES - Continuo, Sr. Presidente. Estou fazendo imenso
esforço para chegar ao fim do articulado que quero apresentar à Nação, em nome
da Aliança Liberal.
Disse eu que o Banco do Brasil estava e está, repito, ao serviço da candidatura oficial. Já não é ele um instituto de crédito, ao qual a Nação deu privilégios
excepcionais, mas deve cassá-los, porque o Banco já não é mais um fomentador da
produção nacional.
O Sr. João de Faria - V. Ex~ devia prová-lo com fatos.

O SR. JOÃO NEVES- Vou fazê-lo.
Diga V. Ex~ por que o Sr. Silva Gordo se demitiu da presidência do Banco
do Brasil? (Pausa.) Por que não responde?
O Sr. Ariosto Pinto -Porque nada tem a responder. ..
O Sr. José Bonifácio- É proibido dizê-lo ... (Palmas nas galerias.)
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O Sr. Manoel Villaboim -V.
to bem.)

Ex~s

terão explicação completa de tudo. (Mui-

O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, não percamos esta oportunidade.
Respondo ao nobre Deputado, Sr. João de Faria: o Sr. Silva Gordo, eu o conheci
no gabinete da presidência do Banco do Brasil, quando, há poucos meses, na companhia do prezado amigo, Sr. Deputado Sérgio de Oliveira, fui tratar ali de um assunto
que interessava ao Banco do Rio Grande do Sul, por determinação do Sr. Getúlio
Vargas. E tive admirável impressão do Sr. Silva Gordo, como homem realizador,
probo, inteligente, homem de tal valor que, segundo disse o Sr. Ministro da Fazenda, em carta, conjurou a crise cambial que atravessara o Banco do Brasil.
Pois bem, Sr. Presidente, de repente, sem que saiba por que, nessa política
que bem se assemelha à Convenção Nacional, política de trevas, o Sr. Silva Gordo
abandona a presidência daquele instituto de crédito, e os jornais oficiosos dão esta
nota vaga: "Deixou a presidência do Banco do Brasil o Sr. Silva Gordo" -, sem
maiores explicações.
O Sr. Sylvio de Campos- Deixou a pedido.
O SR. JOÃO NEVES -A Nação é credora de uma explicação completa.
O Sr. Manoel Villaboim - Solicitou sua demissão.
O Sr. Souza Filho - Permita o nobre orador uma interrupção. S. Ex~ está
agora tecendo louvores ao Sr. Silva Gordo. Ontem, no entanto, na vigência da presidência de S. S?, o ilustre colega ocupava a tribuna para acusar o Banco do Brasil
de estar a serviço da candidatura Júlio Prestes. (Muito bem.)
O SR. JOÃO NEVES- Ao Sr. Silva Gordo, não.
O Sr. Carvalhal Filho- Ao Banco do Brasil, dirigido por ele.
O Sr. Souza Filho- V. Ex?, portanto, aplaude ou censura, de conformidade
com os interesses eleitorais da causa que abraçou.
O SR. JOÃO NEVES- Nobre colega, nunca articulei acusação alguma contra o nome honrado do Sr. Silva Gordo.
O Sr. Carvalhal Filho - Atacou, entretanto, a direção do Banco do Brasil,
pelo qual o Sr. Silva Gordo era o principal responsável. É a mesma coisa.
. O Sr. Flores da Cunha -O importante, no caso, é saber o motivo por que o
Sr. Silva Gordo abandonou a presidência do Banco do Brasil ... (Palmas nas tribunas e nas galerias.)
·
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O Sr. Belisário de Souza - Se eu possuísse ações do Banco do Brasil, faria
essa pergunta em assembléia geral.
O Sr. Souza Filho - É por igual importante saber por que se aplaude e por
que se censura.
O Sr. Ariosto Pinto - É que o eminente Sr. Silva Gordo não soube ou não
quis conjurar a crise eleitoral nas hostes do Governo.
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, a Nação é credora de uma explicação
a respeito. O Sr. Silva Gordo escreveu ao Sr. Washington Luís uma carta, abandonando a presidência do Banco. B S. S~ um homem de tanto valor, que o Ministro
- repito - declarou que ele salvara aquele estabelecimento de uma crise cambial,
em princípios do ano. O Sr. Gordo é diretor do Banco do Estado de São Paulo,
amigo do Sr. Washington Luís, goza da confiança do P. R. P. Por que deixou o
Banco?
O Sr. Carvalhal Filho - Por que V. Ex'!- não se dirige ao Sr. Silva Gordo,
para o saber?
O SR. JOÃO NEVES- De modo que um homem pede demissão e não se
diz por que a pediu!
Vou, entretanto, adiantá-lo à Câmara. Declarou o Sr. Gordo a determinada
pessoa que o Governo não mandasse dar explicações outras referentes à sua saída,
porque S. S~ publicaria cópia da carta que dirigiu ao Chefe da Nação. Acredito porque o Sr. Silva Gordo é um homem de honra, de dignidade - que S. S~ não será
capaz de trocar essa carta.
Quero agora, desta tribuna, apelar para o nobre Presidente da República,
a fim de que conte a história inteira, publicando a carta. O Sr. Washington Luís
gosta de divulgar cartas; divulgue esta! (Apoiados. Palmas.)
O Sr. Manoel Villaboim - V. Ex'!- terá, oportunamente, a explicação completa dos motivos que levaram o Sr. Silva Gordo a pedir demissão. Não há necessidade de concitar o Governo a dar esse esclarecimento. (Muito bem.)
O SR. JOÃO NEVES - Sinto profundamente que paire em um espírito
como o meu dúvida a respeito da conduta do Governo, em relação ao ex-presidente
do Banco do Brasil. Pois não era mais fácil, tratando-se de um Presidente que gosta
da publicidade completa, que, no dia seguinte, os seus jornais dessem a razão, precisa e segura, pela qual o Sr. Silva Gordo deixara a administração do referido estabelecimento bancário?
O Sr. Souza Filho - Por que o Sr. Leão Teixeira deixou o Banco do Brasil?
Também foi pelo mesmo motivo?
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O Sr. Manoel Villaboim - O nobre orador deve citar fatos. Qual o ato praticado, nesse sentido, pelo Banco do Brasil?
O SR. JOÃO NEVES - Por que, no momento em que o Sr. Gordo se havia
exonerado do seu alto posto, toda gente dizia, desta tribuna e da imprensa, que o
nosso principal instituto de crédito estava transformado em carteira eleitoral da
agitação pró Júlio Prestes? (Protestos e apoiados.)
O Sr. Manoel Villaboim- V. Ex'!-, repito, deve citar fatos.
O SR. JOÃO NEVES -Agora, pergunto ao ilustre líder: não seria recomendável, pelo menos para aplacar a impaciente curiosidade daqueles que, como nós,
esperam a palavra do Governo, que se publicasse, já não digo a carta, mas uma nota
em que se dissessem, ao de leve, sequer, as razões que levaram o Sr. Silva Gordo a
se exonerar?
O Sr. Manoel Villaboim- Já declarei que V. Ex'!- terá explicação completa.
O SR. JOÃO NEVES - Não era preciso que eu a pedisse. Então, o País
vive nesse segredo. . .
O Sr. Manoel Villaboim - Não há segredo nenhum, no caso.
O SR. JOÃO NEVES - ... a ponto de ser necessário que um Deputado
indague, interpele o nobre líder, para saber por que o presidente do Banco do Brasil
abandonou a administração do nosso principal instituto de crédito?
O Sr. Manoel Villaboim - O Governo não está obrigado a dar essa explicação, uma vez que se trata de atos da competência do Banco. Já disse, entretanto,
que V. Ex'!- a terá, oportunamente.
O SR. JOÃO NEVES - O Governo deve viver às claras, se quer ser respeitado! (Trocam-se numerosos apartes.)
O Sr. Presidente- Atenção!
O SR. JOÃO NEVES -Nesse particular, Sr. Presidente, o nobre líder, meu
eminente colega e amigo, Sr. Manoel Villaboim, pede, com insistência que não é
do professor de direito, mas do político, apenas, que eu traga as provas.
O Sr. Manoel Villaboim -Naturalmente; V. Ex'!- acha que pode acusar sem
provas?
O Sr. Carvalhal Filho - O orador quer julgar sem provas?
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O SR. JOÃO NEVES- Pergunto ao honrado líder se S. Exl!- não sabe ...

O Sr. Manoel Villaboim - V. Exl!- nem mesmo cita fatos.
O SR. JOÃO NEVES - ... que existe uma forma de demonstração chamada circunstancial, de indícios veementes, dos quais, quando se conjugam, se podem
extrair presunções, algumas que o Direito considerajuris et de jure.

O Sr. Carvalhal Filho -V. Ex? não ignora também que, segundo o Código
Penal, nenhuma presunção, por mais veemente, autoriza a condenação, e no entanto V. Exl!- está querendo condenar por presunção.
O Sr. Souza Filho - O indício é mais forte do que a presunção: o orador
está cometendo uma heresia jurídica.
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, como a hora já vai adiantada e sinto
imensa fadiga, e não estou aqui senão no cumprimento de um dever de honra, faço
um apelo aos nobres Deputados para que me ouçam. Tenho grande e decidido amor
aos discursos coloridos pela veemência dos apartes; gosto extraordinariamente desta ginástica mental, lamentando, apenas, me falte a precisa agilidade para acompanhar aqueles que me honram com suas interrupções.

O Sr. Sylvio de Campos - V. Ex? está dando demonstração de grande talento e grande agilidade mental para chegar a concluir, conosco, que a entrevista
do Sr. Borges de Medeiros é verdadeira.
O SR. JOÃO NEVES- Quero, porém, acentuar que, neste momento, estou
aqui exercendo um ministério cívico e eu apelaria para os dignos colegas, a fim de
que me ouvissem em silêncio e depois me respondessem, porque não quero senão
invocar os que me ouvem, não os surdos que não querem ouvir, ou antes, os que
sabem melhor do que eu, mas não têm conveniência em ouvir a verdade dita em
um Parlamento - falo para os que me querem ouvir e não estejam com os ouvidos
fechados à palavra da verdade.
Digo que o nobre professor de direito não me pode exigir que vá requerer
um exame de livros do Banco do Brasil, pois S. Ex? sabe melhor que eu que esses
exames são de duas naturezas: ou abrangem devassa completa de todos os livros
legalmente arrumados, ou apenas representam um exame relativo à questão que se
agita em um pleito judicial.

O Sr. Souza Filho - Esse argumento do Banco do Brasil está muito desmoralizado ...
O SR. JOÃO NEVES -Quanto à outra parte, S. Ex~ não me negará que só
um interessado direto poderia requerer um exame judicial para comprovar a existência das falhas que estou apqntando.
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O Sr. Manoel Villaboim -Como, por conseqüência, sem provas, V.

Ex~

as

afirma?
O SR. JOÃO NEVES - Se seguíssemos essa lógica cartesiana, haveríamos
de chegar a esta dolorosa conclusão: o oxigênio não existe, porque nunca o vi,
nunca o tangi, nunca o tive diante de meus olhos: nunca tive diante dos meus
sentidos materiais esse elemento indispensável à vida ...
O Sr. Manoel Villaboim- A comparação de V.

Ex~

não é feliz.

O SR. JOÃO NEVES - ... nunca tive contato visual com ele.
Pois bem, se os conhecimentos humanos ficassem restritos às fronteiras
dos cinco sentidos, a humanidade teria perdido uma das fontes de enriquecimento
para seu cabedal intelectual, por isso que, de qualquer forma, quer na vida judiciária, quer na vida especulativa, quer na vida prática, as verdades se descobrem, como
disse Malatesta, caminhando do conhecido para o desconhecido, com esses tios
imperceptíveis que nos permitem sair do particular e chegar até o geral.
Não creio que a Câmara dos Deputados, porque eu não possa mostrar-lhe
o "Diário", o "Razão" ou o "Copiador de Cartas" do Banco do Brasil, vá deixar de
acreditar que o referido banco está, neste momento, em uma crise moral que levou
o seu presidente à demissão.
O Sr. Manoel Villaboim - Onde as provas dessas afirmações?
O Sr. José Bonifácio - O Banco do Brasil vai ser levado à falência. Coitado
de quem tem lá dinheiro em conta-corrente. (Trocam-se outros apartes.)
O SR. JOÃO NEVES -Para que eu possa trazer para aqui, Sr. Presidente, a
prova documental dos escandalosos atos a que aludo, é preciso que o Governo atenda ao requerimento de informações que formularei, a flm de que uma comissão
parlamentar examine, devasse a escrita do Banco do Brasil. Se o Governo quiser, iremos lá. O regime é o republicano, a vida deve ser às claras, e não em caixas encouraçadas!
O Sr. Carvalhal Filho- O Banco do Brasil é uma sociedade anônima. V. Ex!l,
grande jurista, não tem o direito de formular hipóteses absurdas.
O Sr. José Bonifácio -É a escapatória de sempre
O SR. JOÃO NEVES - O Banco do Brasil está, entretanto, sujeito a leis especiais. Nas sociedades anônimas, os diretores são eleitos, ao passo que, naquele estabelecimento, dois deles são nomeados, em virtude de lei especial, votada pelo
Congresso. A situação, portanto, não é a mesma. Apelo para todos os professores
de direito, com assento nesta Casa. Se algum deles afirmar o contrário, eu me
desd·rei.
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O Sr. Carvalhal Filho - Nenhum jurista pode admitir a hipótese aventada
por V. Ex~

O Sr. Adolfo Bergamini - Reitero o repto que fiz, há poucos dias: facilitem
o exame na escrita do Banco do Brasil e eu farei a prova da veracidade do que temos
asseverado, isto é, que o referido banco está convertido em carteira eleitoral.
(Apoiados e não apoiados. Palmas.)
O Sr. Manoel Villaboim - V.

Ex~

não cita um fato sequer.

O Sr. Adolfo Bergamini- Deixem-se de escapatória! Permitam o exame da
escrita e eu farei a prova!

O Sr. Souza Filho - Peço ao ilustre orador a gentileza de me informar se o
Secretário do Interior de Minas Gerais, quando por aqui andou em conjuras políticas, percebia os vencimentos do cargo. (Trocam-se outros apartes.)
O Sr. Presidente - Atenção! Está com a palavra o Sr. Deputado João
Neves.

O Sr. José Bonifácio- Querem levar o Banco do Brasil à falência!
O SR. JOÃO NEVES -Sr. Presidente, vou responder ao meu prezado amigo
e nobre Deputado por São Paulo, Sr. Carvalhal Filho.
S. Ex~ achou um destempero que uma comissão parlamentar, mediante requerimento de informações deferido, examinasse o Banco do Brasil.
Ora, Sr. Presidente, no regime parlamentar, que considero menos afeiçoado
a garantir a verdade, que considero menos apetrechado de recursos para a real expressão democrática, nesse regime, todos os dias se vêem inquéritos procedidos a
requerimento do Parlamento. A França, nas horas torvas em que o Canal de Suez
foi transformado em um desses escandalosos panamás, determinou, pelo seu Parlamento, um inquérito administrativo completo.

O Sr. Bernardes Sobrinho -

I~so

é próprio do regime parlamentar.

O Sr. Manoel Villaboim - O nobre orador faz alegações inteiramente
aéreas. Queremos fatos.

O Sr. José Bonifácio -Os fatos virão a seu tempo. Vamos requerer o exame
da escrita do banco. Não fujam a esse exame.
O Sr. Manoel Villaboim - Articulem os fatos.
O Sr. Adolfo Bergamini - Estão articulados.
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O Sr. Sylvio de Campos - Quais os fatos articulados?
O Sr. Adolfo Bergamini - A corrupção feita por intermédio do Banco do

Brasil.
O Sr. Carvalhal Filho -Só falam genericamente, para fins eleitorais.

O SR. JOÃO NEVES -É, positivamente, o Banco do Brasilo ponto nevrálgico da Maioria ... (Muito bem. Palmas.)
O Sr. Carvalhal Filho - O ponto nevrálgico é a entrevista do Sr. Borges de
Medeiros.

O SR. JOÃO NEVES - Quando se fala no Banco do Brasil, as sensitivas do
Governo se arrepiam logo ... (Riso.)
O Sr. Sylvio de Campos -É a única coisa que V. Ex~s têm discutido; não
podemos apartear sobre outros assuntos.

O SR. JOÃO NEVES -Não quero, porém, insistir mais nesta matéria ...
O Sr. Carvalhal Filho -V. Exl!- deve prosseguir, trazendo as provas.

O SR. JOÃO NEVES - ... porque longo é o tema de meu discurso. Quero,
apenas, deixar memorado, ainda nesta oportunidade, que o Sr. Carvalho de Britto,
quando recebeu o ágape com que festejaram a vitória dos partidários da candidatura
oficial, atraindo-o para o seu grêmio, declarou em seu discurso que Minas não podia
divorciar-se de São Paulo e da União, por isso que estava cercada de aço, pelas estradas de ferro.
Senhores, eu considero o fato de ser um Estado mediterrâneo o principal
ponto de apoio para a resistência moral que está oferecendo aos invasores da verdl,lde eleitoral (muito bem), como motivo de orgulho para nós. É justamente porque
está apertado entre territórios que o hostilizam que ele se eleva e se engrandece, é
por isso mesmo que se torna credor de nossa admiração.
Quando cheguei à Câmara, provinciano desprevenido, como ainda hoje apraz repeti-lo àqueles a quem a ação aqui por mim desenvolvida tantos desgostos
está trazendo, mas que tantas venturas me causa, porque encarno a vontade do Rio
Grande do Sul - , quando cheguei à Câmara, ouvi murmurar, por todas as coulisses
do Parlamento, que o Sr. Antônio Carlos era um covarde, incapaz de enfrentar o
Poder Federal.
O Sr. Lindolfo Pessoa - Quem disse isso?

O SR. JOÃO NEVES - Era dessa maneira que, por todas as partes, a coscuvilhice dos que só querem aplaudir os atos do Governo tachava o grande cidadão.
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Outras vezes, ouvi, pelos recantos,' a afirmação de que ele não passava de
um áulico. Minas Gerais era uma tropa venal que se enxotava na entrada da porteira, porque a boiada não lutava contra o Catete. Era um tempo em que, travando
relações com a mais alta política do País, ouvia que uma parte, a mais nobre, a mais
sã, a menos contagiosa pelas correntes imigratórias, não representava senão a podridão moral de um homem incapaz de qualquer resistência. Muitas vezes, minha alma
de brasileiro se confrangeu, na antecipada visão de um homem que trazia o mais
belo dos nomes, conspurcando o mais brilhante dos apelidos.

O Sr. José Bonifácio - Obedecendo às mais altas aspirações do povo mineiro.
O SR. JOÃO NEVES - Qual não foi a surpresa daqueles que querem constituir, como o situacionismo paulista, a Prússia do Brasil. ..
(Trocam-se veementes apartes.)
... quando viram que se despenhava das montanhas, para bater nas planícies do Rio
Grande, a palavra de reação à candidatura oficial. (Palmas nas tribunas e nas galerias.)

O Sr. Carvalhal Filho - Em nenhum outro Estado do Brasil os filhos de
outra unidade têm melhor guarida do que em São Paulo. Só ali é que os filhos de
outros estados são eleitos Presidentes.
O Sr. Roberto Moreira - É uma .injustiça que o nobre orador faz a São
Paulo. É, além disso, impatriótica a sua atitude, que está condenada pelo Chefe do
Partido. Responderei a S. Ex~, em nome de São Paulo.
O Sr. Ariosto Pinto -Ninguém aludiu ao nobre povo paulistano.
O Sr. Carvalhal Filho -O orador aludiu a São Paulo.
O Sr. Ariosto Pinto - Todos respeitamos e temos ufania pelas tradições e
glórias de São Paulo.
O Sr. Roberto Moreira - O povo de São Paulo está identificado com o Governo. Quem aludir ao governo de São Paulo, no momento, alude ao povo paulista. (Muito bem.)
O Sr. Carvalhal Filho - No Rio Grande do Sul e em Minas, os naturais
de outros estados não podem ser Presidente. Só em São Paulo isso se dá.
O Sr. Adolfo Bergamini - O orador referiu-se ao situacionismo de São
Paulo.
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O Sr. Nelson de Senna -Há incoerência dos nobres colegas da Maioria, querendo que o povo paulista esteja identificado com o seu Governo, mas não admitindo que o povo mineiro o esteja com a sua direção. E Minas não aceitou nem nunca
aceitará tutelas. (Muito bem.)
O Sr. Belisário de Souza - O nobre orador foi injusto, dizendo que São
Paulo era a Prússia do Brasil. Para a felicidade do Brasil, está S. Ex~ enganado.
O SR. JOÃO NEVES -Absolutamente não disse tal.

O Sr. Belisário de Souza- Não quero duvidar da palavra de V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES -Mas querem V. Ex~s ouvir-me, ou não?
O Sr. Belisário de Souza - É o que todos desejamos.
O SR. JOÃO NEVES - Vão ver.
Sr. Presidente, junto a esta tribuna há um taquígrafo. Ele que leia o que eu
disse e informe à Câmara se não escreveu "situacionismo" de São Paulo. (Pausa.)
Sr. Presidente, peço a V. Ex~ mande o taquígrafo ler o trecho em que falei
em situacionismo.
(Autorizado pelo Sr. F? Secretário, o taqu{grafo procede à leitura do seguinte trecho):
"Qual não foi a surpresa daqueles que querem constituir, como o
situacionismo paulista, a Prússia do Brasil ... "
(Trocam-se vários apartes.) O Sr. Presidente, fazendo soar os t{mpanos,
reclama atenção.)
O SR. JOÃO NEVES -Os nobres colegas, que tanto apreço me merecem,
tenham a bondade de atender-me.
Sr. Presidente, agora ficou palpável, comprovada em corpo de delito, que a
nobre maioria da bancada paulista quer tirar das minhas palavras intenções que não
tive, e aludir a vocábulos que não proferi. Eu não seria capaz de me referir nestes
termos, senão ao P. R. P., e não ao grande Estado de São Paulo.
O Sr. Adolfo Bergamini -O povo de São Paulo está contra o P. R. P. Lá
existe o Partido Democrático que frutifica e se desenvolve, a despeito das violências de Piracicaba e outras.
O Sr. Sylvio de Campos- A V. Ex'! peço licença para negar autoridade para
dizer isso, pois não conhece, como os paulistas, as coisas de São Paulo.
O Sr. Roberto Moreira - O orador é, do mesmo modo, injusto, porque o
situacionismo de São Paulo está identificado com as aspirações do povo paulista.
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O Sr. Moraes Barros - É uma pretensão como qualquer outra .
.O Sr. Manoel Villaboim - O Governo de São Paulo tem feito ao Estado os
m'aiores benefícios.

O Sr. Souza Filho -A prova de que o pensamento do orador foi interpretado por modo diverso reside no fato de o Sr. Nelson de Senna, fiel do mesmo templo,
haver declarado aqui, em aparte, que não foi convenientemente apreendido, que
São Paulo era a Prússia, tutelando o resto do Brasil!
O Sr. Carvalhal Filho -É a interpretação autêntica. (Há numerosos apartes.)
O Sr. Presidente- Atenção! Está com a palavra o Sr. João Neves.
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente e Srs. Deputados, mais uma vez consegui confundir, com documentos irrespondíveis, aqueles que, à falta de argumentos para combater a causa que me traz à tribuna, pretendem criar situações desagradáveis entre os partidários da Aliança Liberal e a grande, gloriosa e tradicional
terra de São Paulo. (Aplausos.) A exploração ruiu fragorosamente e de imediato.
Como é que eu podia considerar São Paulo assim, se um dia em que, pela
primeira vez levantei minha voz, aqui, em defesa da jornada cívica, em que nos
encontramos, eu disse o que hoje repito: "São Paulo é a mais bela jóia da Federação (muito bem); São Paulo é a terra onde se encontram, no passado, as maiores
altitudes mentais de nossa Pátria; São Paulo é oficina de trabalho; São Paulo, declarei eu, repetindo e acrescentando ao que dissera Cincinato Braga, não é quase
uma Nação, é uma verdadeira Nação, embora não seja de todo a Nação Brasileira!
(Muito bem.)

O Sr. Sylvio de Campos - São Paulo é tudo isso devido às administrações
que tem dado o Partido Republicano Paulista.
O Sr. Adolfo Bergamini- É por causa de seu povo.
O SR. JOÃO NEVES - Digo tranqüilamente que não seria capaz de pensar
de tal forma, ·pois, se pensasse, eu o diria, de vez que, nesta campanha, quero, como
sempre, ser fiel aos sentimentos que tumultuam em-minha alma e servir, com a palavra, à fidelidade e à exatidão de meu pensamento.
Não seria eu capaz de confundir São Paulo com o P. R. P., porque São
Paulo vai levar às urnas de 19 março o contingente do Partido Democrático e as
almas verdadeiramente livres de compromissos partidários, dentro da grande Paulicéia.

O Sr.Carvalhal Filho- Veremos.
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O SR. JOÃO NEVES - Como poderia eu diminuir - e ninguém será capaz
de fazê-lo - uma das terras mais belas do mundo, uma das metrópoles mais notáveis
da América do Sul? Lá começou a República, na grande academia; de lá vieram
Júlio de Castilhos, Assis Brasil, Borges de Medeiros e toda aquela plêiade formidável
que pelos campos do Rio Grande do Sul lançou a semente de idéias novas. Não!
Não seria capaz de fazê-lo, embora veja, a todo o momento, o Rio Grande do Sul
escarnecido e diminuído (niio apoiados) pelos foliculários que na terra paulista
diariamente agridem as pessoas de Getúlio Vargas e Borges de Medeiros e a honra e a
glória da minha terra natal.
Nunca houve uma confusão tão lamentável entre o grande Estado de São
Paulo e a facção política que o domina. Daqui a pouco vou ler à Câmara as palavras
lapidares do inesquecível Ruy Barbosa, que parece, de além-túmulo, estar retraçando, com cores inapagáveis, os dias que atravessamos. Ele já havia exclamado aquilo
que eu, apenas, nesta tribuna balbucio, sem poder dar-lhe o cunho da grande individualidade,. que em São Paulo há de distinguir entre o povo paulista e o situacionismo paulista.

O Sr. Sylvio de Campos - Estão confundidos nas mesmas aspirações.
O Sr. Roberto Moreira - A candidatura de Ruy Barbosa à presidência
da República foi sustentada pelo situacionismo paulista.
O SR. JOÃO NEVES- Vou responder a V. Exl!- com as próprias palavras de
Ruy Barbosa, mostrando que o nobre Deputado não tem razão.

O Sr. Roberto Moreira - Responda com a História, que confirma o meu
aparte.
O SR. JOÃO NEVES - Ruy é a História, é o oráculo, mesmo depois de
morto, é a palavra suprema nos pleitos como este.

O Sr. Sylvio de Campos - Em São Paulo foi que a candidatura Ruy encontrou guarida e apoio.

O Sr. Roberto Moreira - Ruy escreveu sobre os situacionismos mineiro e
rio-grandense.
O SR. JOÃO NEVES -Não se afunde V. Exl!- em apartes.

O Sr. Roberto Moreira - Não me afundo na tribuna, muito menos em
apartes.
O SR. JOÃO NEVES - Vou mostrar que Ruy diverge do eminente apartis ta.
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Agora quero dizer, apenas, que no discurso do Sr. Carvalho Britto, do qual
me afastei levado pela interrupção dos nobres adversários, S. Exa., se permitiu dizer,
com profundo desconhecimento da história, com notório desdém pelo resto do Brasil, que São Paulo e Minas eram o cerne da Federação.
Assim, o Sr. Carvalho Brito não tem uma mentalidade diferente daquele
revezamento de paulistas e mineiros, que tanto mal faz às instituições republicanas.
O Sr. Manoel Vil/aboim - Os mineiros que agradeçam a V. Ex~

O SR. JOÃO NEVES - Podem agradecer. Falo com a sinceridade de quem
está diante do tribunal da Nação. Que cada um recolha as suas culpas.
O Sr. José Bonifácio- A intriga, para o nosso lado, não surte efeito.

O SR. JOÃO NEVES - Que a Bahia, Pernambuco, Estado do Rio, que a
metrópole brasileira escutem este conceito: São Paulo e Minas são o cerne do
Brasil. Que seremos nós outros? Que sereis vós outros, que blasonais de formar no
cortejo dos 17 governadores? Vós e nós somos apenas a casca grossa da nacionalidade; eles é que são a Pátria. Mas não é em Minas a figura do Sr. Antônio Carlos
que sintetiza a Pátria; sim, a do Sr. Carvalho Britto. Risum teneatis...
O Presidente da República prometeu, em sua plataforma, que jamais desvirtuaria o regiÍne republicano e não empregaria o aliciamento para obtenção de votos.
Mas, a que é que estamos assistindo? À mais desabusada compressão, à conquista
do voto, pura e simples, que o Sr. Carvalho Brito vai· obtendo pela terra mineira
com a faca da demissão no pescoço dos humildes funcionários, que são obrigados
a se renderem ao imperativo da miséria e da fome.
O Sr. Carvalhal Filho- Grave injúria faz V.

Ex~

ao povo mineiro.

O SR. JOÃO NEVES - Nunca se viu tamanha degradação moral e política;
enquanto o grande Antônio Carlos nega, numa carta, que é um documento digno
de figurar nos arquivos do Brasil, a demissão do Sr. Polycarpo Viotti, que se declarava amigo do Sr. Júlio Prestes, dizendo que nele ia votar, o Sr. Carvalho Britto percorre, pelos seus agentes, a grande e gloriosa Minas, arrancando, por subscrição infamante, adesões, compelindo pela força, pela corrupção, pelos dinheiros do Banco
e pelas ameaças.
O Sr. Carvalhal Filho - V.

Ex~

está fazendo uma injúria ao povo mineiro.

O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, ainda ontem, era demitido um filho
do grande Silviano Brandão, do cargo de Procurador da República. Em Minas, querem estar à vontade para trapacear. E, pasme o país, quem foi o nomeado? Um
homem que o próprio nome indica - Felicíssimo Carvalho de Britto! (Manifestações nas galerias.)
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Depois disso, o Sr. Washington Luís ainda quererá vestir uma toga de magistrado e afrontar o Brasil, dizendo que entre as correntes políticas, prefere o gesto de
Pila tos e lava as mãos, na formidável batalha em que estamos empenhados?!
Guarde a Nação este nome: Felicíssimo Carvalho de Britto! Símbolo risonho.
Quando a degradação moral da República der mais um passo, esse nome ficará no
termômetro, marcando, na coluna da indignidade, um ponto de depressão moral.
(Apoiados e não apoiados.)
O Rio Grande do Sul ainda está sendo relativamente poupado.
O Sr. Souza Filho -Mas não está poupando seus adversários. Ainda ontem,
porque um popular, em um meeting, dava vivas ao Sr. Júlio Prestes, foi assassinado,
em Porto Alegre. Aqui está o telegrama!

O SR. JOÃO NEVES -Dizia eu, Sr. Presidente, que o Rio Grande do Sul
ainda estava sendo poupado. É que as forças situacionistas de São Paulo, com o seu
todo prussiano, para dominar a Federação, estão como os seus homônimos do
Velho Continente: têm que combater, na frente oriental, os russos de Minas, e por
isso deixam, por ora, em paz a frente ocidental do Rio Grande, que se estende de
um lado a outro do território, ambos, braços a braços, entrelaçados na mesma fé,
congregados pela mesma coragem e firmes na mesma resolução. (Muito bem.
Apoiados.)
A derrota que ontem obrigou o Kaiser de Potsdam há de aguardar o cesarismo do Palácio do Catete. Havemos de assistir a essa dupla derrota. Os honrados
mineiros descerão com a multiplicidade dos seus honestos sufrágios para se encontrarem com os sufrágios do Rio Grande do Sul, da Para1ba, de todas as oposições
estaduais e, sobretudo, com os do Distrito Federal, vibrante de emoção, e onde os
dinheiros canalizados dos guichets dos bancos não podem, não hão de corromper o
cérebro da Nação! (Apoiados. Palmas no recinto e nas galerias.)
Ainda hoje, Sr. Presidente, o Rio Grande está sendo poupado, mas já ligeiramente aflorado pela hostilidade governamental. Já de lá vieram transferidos o
chefe do primeiro distrito telegráfico, o Sr. Edgard Teixeira, e o encarregado da
Central de Porto Alegre, o digno funcionário, Sr. Salvador Pires, que foi telegrafista de Júlio de Castilhos e promovido pelo Sr. Washington Luís.
O Administrador dos Correios foi demitido; as linhas telegráficas em construção tiveram seus serviços paralisados. O Rio Grande está sendo isolado da Federação por certos elementos, que não quero, não desejo agora discriminar.
Mas se o nobre ocupante do Catete tem maioria, se 17 governadores
formam o cortejo de sua glória política, por que demitir, por que levar a faca ao
peito do funcionário humilde de Minas, por que paralisar as linhas do Rio Grande? Sr. Presidente, o Brasil que nos ouça: é a fraqueza governamental que só pode
vencer com a força. (Palmas.)
A toda hora os reacionários estão exigindo, juntamente com os cristãos-novos, que apresentemos o elenco de nossos princípios políticos e, então, eles se transformam em vestais da idéia republicana e nos taxam de vulgares caudatários de uma
ambição pessoal. Mas, Senhores, onde estão os princípios do Sr. Júlio Prestes?
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Estarão, porventura, na mendicidade mental do manifesto da convenção das trevas?

O Sr. Souza Filho - Onde estão os de V. Exl!-S, que o Sr. Arthur Bernardes
negou no Senado?
O Sr. Flores da Cunha - Amanhã serão conhecidos.
O Sr. Carvalhal Filho - E o Sr. Arthur Bem ardes é um dos grandes chefes
da Aliança Liberal.
O Sr. Manoel Villaboim -Na realidade, nunca houve princípios.
O Sr. José Bonifácio -Não surte efeito.
O Sr. Carvalhal Filho- Surte, porque a Nação está ouvindo.
O Sr. Souza Filho - O orador está ou não de acordo com o Sr. Arthur
Bernardes?
O Sr. Ariosto Pinto - Os princípios da Aliança Liberal estão na entrevista
do Sr. Getúlio Vargas.
O Sr. Adolfo Bergamini - E nos discursos que temos proferido, tanto da
tribuna da Câmara como da tribuna popular.
O Sr. Manoel Villaboim- Princípios de última hora ...
O SR. JOÃO NEVES - Mas ainda invoco a benevolência de vossa cativante
atenção para a demonstração -que estou gizando em linhas muito gerais, a fim de,
dentro delas, colocar a honra desse movimento político.
Mas, por que se acham ao nosso lado Assis Brasil e seus valorosos partidários, combatendo, ombro a ombro, com os republicanos herdeiros da tradição de
Castilhos, por que esses homens estão assim aliados para uma grande causa ...

O Sr. Souza Filho - Por uma questão regionalista.
O Sr. Sylvio de Campos- Em torno de uma candidatura rio-grandense.
O Sr. Ariosto Pinto -Não apoiado. É um regionalista que fala assim.
O Sr. Carvalhal Filho - Até 19 de março, porque o Sr. Flores da Cunha
declarou que a Aliança se dissolveria no dia 2 de março.
O Sr. Flores da Cunha - O meu pensamento foi bem claro: não conheço

159

nenhum pacto estabelecido entre o Partido Republicano Rio-grandense e os libertadores.

O Sr. Carvalhal Filho- Não foi issó o que aqui se disse.
O SR. JOÃO NEVES - Quero prosseguir e peço aos nobres colegas que me
ouçam, a fim de poder chegar ao fim desta demonstração fatigante.

O Sr. Nelson de Senna - Os aliados se congregam por uma finalidade patriótica: a liberdade de escolha do Chefe da Nação. Fora disso, é exploração abaixo da
inteligência da Maioria.
O Sr. Adolfo Bergamini- Só isso justificaria o movimento.
O SR. JOÃO NEVES - Pergunto: quem é que não sabe que não somos,
neste momento, um partido orgânico e organizado? Somos uma aliança, o nome
exprime a confluência das diversas correntes de princípios. (Muito bem.)

O Sr. Carvalhal Filho - Aliança ocasional, para interesses eleitorais. (Muito
bem.)
O Sr. Nelson de Senna- Com que armas V. Ex~ quer que vençamos a eleição, senão com influência eleitoral? Será com trapaça e com a fraude? (Palmas.)
O SR. JOÃO NEVES - Vejo que os nobres Deputados criam dificuldades à
minha exposição. (Não apoiados.)

O Sr. Carvalhal Filho - Ouvir V.

Ex~

é sempre um encanto.

O SR. JOÃO NEVES -Muito obrigado. Digo, porém, que uma aliança não
é um partido. Porventura não é esta a história de todos os países civilizados, em

que, por vezes, como nas guerras, há verdadeira coalizão de partidos, de princípios
e de programas?
Se os nobres Deputados pensarem um pouco, verão que a França se beneficiou, nas horas amargas da guerra, com a chamada União Sagrada, em que a extrema
direita e a extrema esquerda, unidas pelo centro, resolveram lutar durante o período
da conflagração, separadas por divergências de princípios, mas unidas pela mesma
comunhão de esforços. Quem não se recorda que, quando houve a verdadeira catástrofe financeira da grande nação latina, todas as suas forças políticas se uniram,
dentro do Parlamento, para constituir o chamado cartel das esquerdas?

O Sr. Manoel Villaboim - Tudo isso quer dizer que V. Ex !18 estão reunidos
em tomo de princípios, porque cada um guarda seus princípios.
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O SR. JOÃO NEVES -Se V. Ex~ esperar, verá que chegarei à minha conclusão.
Digo eu, porém: quem é que não se recorda dos dias que ontem transcorreram, quando o Sr. Raymond Poincaré, uma das glórias autênticas da humanidade,
conseguiu com a sua força parlamentar derrubar o Ministério Herriot, e, no dia seguinte, a França formava um Ministério que assombraria os zelotas, de hoje, dos
princípios políticos, formando aquela composição admirável em que se achavam
sete presidentes?

O Sr. Manoel Villaboim- Quais são os zelotas de hoje?
O Sr. Adolfo Bergamini- São os da Maioria, os governistas.
O Sr. Manoel Villaboim - Só podem ser V.

Ex~s

O SR. JOÃO NEVES - Agora, pergunto: nós estamos nos acotovelando,
dentro de nossa campanha, porque há entre nós os libertadores, porque há entre nós
os democráticos e os republicanos de Castilhos? Mas ouça a Câmara: o roto está,
apenas, rindo do descosido! (Hilaridade.)

O Sr. Manoel Villaboim- Vale-a confissão.
O Sr. Souza Filho - Quais são os descosidos?
O SR. JOÃO NEVES - São V. Ex~s

O Sr. Souza Filho - Pensei que fossem os libertadores.
O Sr. Baptista Lusardo- Tudo isso é malhar inutilmente! Não adianta.
O Sr. Carvalhal Filho -Agora!
O Sr. Souza Filho - Como não adianta, se ainda agora se ofereceu embargo
ao acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu o intendente libertador de Bagé?
O SR. JOÃO NEVES - Agora, estão os rotos rindo dos descosidos ... Mas,
então, vamos examinar o campo adverso, vamos ver o programa, os princípios que
entrelaçam, entre si, dezessete governadores e seus aliados das maiorias estaduais.
Vamos contemplar essa colcha de berrantes retalhos, alinhavada, apenas, pela força
do Governo e pelo prestígio do Poder. Pois não é extraordinário que colaborem, na
mesma causa, o nobre Sr. Mattos Peixoto, partidário e instituidor do voto secreto
no Ceará, e o honrado Sr. Júlio Prestes, partidário do voto público, em São Paulo?
Onde está a afinidade mental e política entre esses dois cidadãos?
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O Sr. Carvalhal Filho- O voto, em São Paulo, é secreto.
O Sr. Adolfo Bergamini- Não há voto secreto em São Paulo!
O Sr. Carvalhal Filho - O voto público só existe no Rio Grande do Sul.
O SR. JOÃO NEVES -Mas ainda é muito pouco; a Câmara vai ver coisa
mais interessante, em matéria de coerência e princípios.
Aqui está o telegrama que meu nobre e eminente amigo, Sr. Manoel Villaboim, dirigiu ao Dr. Moraes Fernandes, parlamentarista do Rio Grande do Sul:
"Dr. Moraes Fernandes -Porto Alegre.
Em nome comitê organizado, convocar convenção deverá escolher
candidato presidência e vice-presidência próxima sucessão, peço prezado
amigo que com os nossos correligionários ... "

O Sr. Carvalhal Filho - O Dr. Moraes Fernandes nos havia protestado o
seu apoio.
O Sr. Sylvio de Campos - Pediria ao orador o obséquio de ler o telegrama
do Dr. Alfredo de Sá, vice-presidente de Minas.
O SR. JOÃO NEVES - Continuo a leitura:
" ... daí, indique três representantes desse glorioso Estado para tomar parte na convenção que se realizará a 12 do corrente.
Cordiais saudações. -Manoel Villaboim ".

O Sr. Souza Filho - Que há de extraordinário aí?
O Sr. Carvalhal Filho - Esse telegrama tinha todo cabimento, porque de lá
nos mandaram sua adesão.
O SR. JOÃO NEVES - O que se revela com esse despacho? Nós não podemos colaborar com os presidencialistas do Rio Grande do Sul; o Sr. Manoel Villaboim, porém, que exprime a situação, dá o braço, tranqüilamente, aos escassos parlamentaristas de minha terra! (Palmas.)

O Sr. Ariosto Pinto- É irrespondível!
O Sr. Adolfo Bergamini- Bravos!
O Sr. Manoel Villaboim - Eles nos tinham hipotecado sua adesão.
O SR. JOÃO NEVES- Querem saber, então, qual dos dois está diminuído?
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O Sr. Souza Filho - Quem aparece como regenerador de costumes, como
Messias republicano, não é a Aliança Liberal?
O Sr. Sylvio de Campos- O Sr. Arthur Bernardes declarou que não há princípios em jogo, e ninguém o contestou, até hoje.
O SR. JOÃO NEVES - Não quero privar a Câmara do gozo espiritual de
ouvir o ilustre líder, Sr. Manoel Villaboim, chamando de correligionários os parlamentaristas escassos do Rio Grande do Sul.

O Sr. Manoel Villaboim - O Dr. Moraes Fernandes nos havia hipotecado
a sua adesão. Era natural que o chamássemos de correligionário no momento.
O SR. JOÃO NEVES- Então, quem não está com dignidade cívica: o situacionismo de São Paulo ou o parlamentarismo do Rio Grande?

O Sr. Carvalhal Filho -No momento, n!lo está isso em jogo.
O Sr. Manoel Villaboim - O Sr. Moraes Fernandes, por ocasião da Convenção, declarou os termos em que nos prestava o seu aux11io.
O SR. JOÃO NEVES - Ria-se o roto do descosido. Ninguém nos pode atirar
a primeira pedra. Os Senhores nem sequer têm um denominador comum de idéias.
Formam, apenas, uma aglutinação de pessoas e de interesses de cada Estado, alinhavados pelo Poder Federal.

O Sr. Souza Filho- V. Ex:;ts são elementos heterogêneos, que têm por único
objetivo o assalto ao Poder.
O Sr. Ariosto Pinto -Assalto, não apoiado.
O Sr. Nelson de Senna -Temos como finalidade a conquista do Poder pelas
urnas. (Apoiados.)
O Sr. Flores da Cunha - Eu me animaria a sugerir ao nobre orador que se
referisse também à política do Sr. Juvenal Lamartine, outorgando o voto às mulheres. (Riso.)
O Sr.. Sylvio de Campos -É gentilíssima.
O SR. JOÃO NEVES- Não quero aludir a esse ponto; vou, agora, ferir uma
questão muito mais interessante.
Mas, então, os nossos adversários acham desdourante que o Sr. Borges de
Medeiros colabore na mesma causa com o Sr. Assis Brasil. Por quê?
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O Sr. Manoel Villaboim - V.
princípios.

Ex~s

dizem que estão defendendo os mesmos

O SR. JOÃO NEVES -Por que ambos são adversários políticos em certos
princípios?
O Sr. Souza Filho - Quais certos princípios?

O SR. JOÃO NEVES - Por que ambos são presidencialistas ou por que ambos não mantêm sequer relações de cortesia pessoal?
Pois bem, Senhores; consintam os nobres representantes do P.R.P. que eu
desça ao passado e faça algumas exumações proveitosas.
Mas então o Sr. Assis Brasil e Borges de Medeiros não podem colaborar na
mesma causa, e os antigos adversários do Sr. Washington Luiz, que foram por ele
privados de posições eminentes, como o Sr. Altino Arantes, o Sr. Rodrigues Alves
Filho, o Sr. Alvaro de Carvalho, podem colaborar com o atual Presidente da República?
O Sr. Carvalhal Filho - Nunca deixaram de colaborar com o Partido.

O SR. JOÃO NEVES- Formaram a coligação.
O Sr. Roberto Moreira - O Sr. Altino Arantes é membro da comissão diretora do P. R. P.; são correligionários do Sr. Washington Luiz, não são adversários.

O SR. JOÃO NEVES - O Sr. Altino Arantes, que é um dos espíritos mais
belos do Brasil (apoiados), não tira sequer o seu chapéu em cortesia pessoal ao Sr.
Washington Luís. É a verdade.
O Sr. Carvalhal Filho - Como os outros, faz parte do Partido; sempre fize-

ram.
O SR. JOÃO NEVES -O Sr. Altino Arantes foi retirado da chapa, como o
foi o Sr. Rodrigues Alves Filho, como o foi o Sr. Pedro Costa, como o foi, também, o
Sr. Alvaro de Carvalho e, pior do que isso, o Sr. Washington Luís, eleito pela vontade do Sr. Altino Arantes, com ele rompeu no dia seguinte e, quando o Sr. Alvaro
de Carvalho reuniu em torno de sua pessoa ilustre, que é uma das glórias desta Casa,
a quase unanimidade do P. R. P ....
O Sr. Adolpho Bergamini -Nove décimos.

O .SR. JOÃO NEVES - ... o Sr. Washington Luís fez com ele o mesmo que
fez com o Sr. Getúlio Vargas: vetou-lhe imediatamente a '?andidatura e elegeu o
grande republicano, o nobre e saudoso Carlos de Campos, que foi, também, uma
das mais puras glórias brasileiras. (Apoiados, muito bem.)
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O Sr. Nelson de Senna- Uma das glórias de S. Paulo e do País.
O Sr. Roberto Moreira - Permita-me o nobre orador um novo aparte. S.
Ex!l não pode, penso eu, aludir aos nomes desses nossos ilustres correligionários,
porquanto, se é verdade que dissentiram, um momento, do Partido Republicano
Paulista, depois regressaram às fileiras. de nossa agremiação, onde são, ainda hoje,
membros proeminentes, estando identificados com a nossa causa, tanto assim que
votam conosco e estão, sinceramente, ao nosso lado. Não podemos, absolutamente,
duvidar da sua lealdade.
O Sr. Rodrigues Alves Filho -Tivemos, é certo, divergências no seio do partido e dele nos retiramos em momento dado, disputando avulsamente as nossas eleições, mas nunca constituímos facção contra· o P. R. P ., do qual ainda hoje fazemos
parte.
O Sr. Roberto Moreira -Estão reintegrados, lealmente, ao nosso lado.
O Sr. Carvalhal Filho - Nunca houve, em S. Paulo, divergências de princípios, como as há no Rio Grande do Sul.
O Sr. Albertina Drnmmond- Há interesses pessoais, o que é pior.
O Sr. Nelson de Senna - O nobre orador pode invocar um único princípio
que basta para encher de glória a nossa campanha - o da livre escolha do Presidente da República. É o bastante para aniquilar as explorações.
O Sr. Carvalhal Filho - Não há tal princípio de livre escolha.
O Sr. Nelson de Senna - É um dos nossos princípios e só ele enobrece a
nossa cruzada.
O Sr. Carvalhal Filho- Essa livre escolha é, afinal, uma exploração.
O Sr. Adolpho Bergamini - Exploração é o que está sendo feito pelos nossos adversários.
O Sr. Carvalhal Filho - V. Ex!ls impugnam a intervenção do Presidente da
República, mas admitem a do Presidente de Minas. Estão deslocando a questão.
O SR. JOÃO NEVES -Peço aos nobres colegas que me deixem prosseguir.

O Sr. Adolpho Bergamini - O Presidente de Minas não tem sobre a Nação
inteira a mesma força que o Presidente da República.
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O Sr. Baptista Lusardo - É por isso mesmo que contesto ao Presidente da
República o direito de intervir. Não contestaria ao Presidente de S. Paulo, porque
este não teria força para impor ao Amazonas, Pará e por aí além a sua vontade,
como a tem o Chefe da Nação.
O Sr. Carvalhal Filho - O Presidente de Minas está transformado em cabo
eleitoral.
O Sr. Manoel Villaboim - O exemplo da Paraíba aí está, para desfazer o
aparte do Sr. Baptista Lusardo.
O SR. JOÃO NEVES - Peço perdão aos nobres colegas da bancada de S.
Paulo, entre os quais conto pessoas que me honram com as suas simpatias. Que me
relevem o ter levantado um pouco o véu que cobre as suas intimidades.

O Sr. Carvalhal Filho - Nada articulamos contra V. Ex~, uma vez que nos
proporcionou oportunidade de esclarecer certos assuntos .
. O SR. JOÃO NEVES - Não desejei, de modo nenhum, fazer intrigas, que,
aliás, seriam de bom gosto neste momento.
Quis, apenas, colocar o dedo na chaga e mostrar que ninguém, aqui, tem autoridade moral para nos condenar pelo fato de havermos recebido, em nosso seio,
os Libertadores do Rio Grande do Sul.

O Sr. Carvalhal Filho - Ninguém os condena.
O Sr. Roberto Moreira -Não me consta que os Libertadores do Rio Grande
do Sul tenham sido incorporados ao partido de V. Ex~, ao passo que, em S. Paulo,
os que V. Ex~ declinou se acham integrados no nosso Partido.
O SR. JOÃO NEVES - Chego, Sr. Presidente, à outra parte do meu discurso. Perguntam-nos de todos os lados, reclamam em altas vozes o elenco dos nossos
princípios e exclamam de todas as tribunas, por vezes pervertidas: a que vêm esses
intrusos do liberalismo? E, então, temos assistido, neste Brasil, a essa questão irritante, que não se pode beneficiar de nenhuma sinceridade. Getúlio Vargas, porém,
já falou à Nação em várias entrevistas.

O Sr. Belisário de Souza - Falou a prestação.
O Sr. Adolpho Bergamini - Falou em várias entrevistas. Isso não é falar a
prestação.
O SR. JOÃO NEVES - S. Ex~ se manifestou em torno de alguns dos nobres
objetivos, de algumas legítimas reivindicações a que serviremos, de algumas das aspirações nacionais, como razões da nossa própria existência eleitoral e política.
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Pois bem. Pergunto se pleitear a anistia nesta Casa não será ir ao encontro
de um nobre desejo da maioria do povo brasileiro. (Muito bem. Palmas.)

O Sr. Carvalhal Filho -É recurso eleitoral.
O Sr. Adolpho Bergamini- Por quê?
O Sr. Carvalhal Filho -Ontem a negaram.
O Sr. Adolpho Bergamini- É recurso eleitoral, porque traz a popularidade,
a simpatia do povo? Logo, com tal afirmação, V. Ex~s confessam que o povo quer a
anistia.
O Sr. Belisário de Souza - A maioria dos "liberais", entretanto, ainda há
dois meses, estava contra ela.
O Sr. Adolpho Bergamini - Estava em conseqüência da maldita disciplina
partidária, que estiola todos os bons sentimentos.
O SR. JOÃO NEVES - Sou obrigado a rogar aos meus eminentes colegas
que me façam a graça de ouvir tranqüilamente esta exposição, serena e despretensiosa ...

O Sr. Can,alhal Filho - Serena? ...
O SR. JOÃO NEVES - ... que estou fazendo à Câmara.
Pleitear a anistia não valerá um grande programa a que se vote um bloco de
ação parlamentar? (Apoiados.) Mas não é só isso: queremos e desejamos reintegrar a
Nação na posse dessa prerrogativa suprema de escolher, sem a pressão oficial, o seu
supremo magistrado ...

O Sr. Ferreira Braga -A pressão oficial de que V. Ex~ fala é imaginária.
O Sr. Adolpho Bergamini- É palpável, verdadeira.·
O Sr. Ariosto Pinto -O nobre Deputado por São Paulo não sente os efeitos
dessa pressão; daí o seu aparte.
O SR. JOÃO NEVES- ... que se permita uma representação proporcional a
todas as forças políticas do país.
Outros e nobres objetivos nossos já vieram a público nas entrevistas de nosso
candidato, nos discursos de nossos oradores, nos artigos de nossos jornalistas.
Dentro de dois dias, a Câmara Federal, que parece ter sido constituída para
isolar o povo das deliberações, tão longe e tão alto o colocaram distanciado da voz
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dos ·oradores, a Câmara Federal vai-se engalanar para ter, na presidência de uma assembléia política, a figura do ínclito Presidente Antônio Carlos. (Muito bem.) Então
será lido à Nação um manifesto em que exporemos a que vamos, para onde vamos e
quais os compromissos que assumimos, se a Nação nos deferir o Governo de nossa
Pátria.
Mas pergunto aos que nos acusam de falsos liberais, se não poderíamos, talvez, dizer que o nosso liberalismo é o liberalismo da ação, o liberalismo eficiente da
realização das grandes idéias de reintegração do povo, à frente do Governo? Digo
que Getúlio Vargas - digo com a tranqüilidade serena de quem se alheia até dos
vínculos fraternais que me prendem ao candidato - digo que Getúlio Vargas é um
liberal autêntico, é um moço estadista, ainda ontem incensado pelos turíbulos do
Governo e, hoje, por este mesmo repudiado. E um homem que, nas eleições municipais do Rio Grande do Sul, ofereceu aos dois partidos em luta as garantias impessoais do Governo para que a vontade popular fosse lídima realidade.

O Sr. Souza Filho -Então agiu diferentemente do Sr. Borges de Medeiros?
O SR. JOÃO NEVES -Agiu, continuando o Sr. Borges de Medeiros que, no
seu governo, já teve, em pleno estado de sítio, Caçapava e São Sapé nas mãos dos libertadores.

O Sr. Carvalhal Filho - Consulte V. Ex? os órgãos libertadores daquele
tempo.

O Sr. A rios to Pinto - Não pega mais.
O Sr. Souza Filho - Lembro-me de que o Sr. Assis Brasil se disse esbulhado.
O SR. JOÃO NEVES -Não pega mais.

O Sr. Ariosto Pinto- "Não pega" define bem a situação.
O Sr. Carvalhal Filho - Os discursos do Sr. Baptista Lusardo sobre esses casos podem ainda ser lidos.
O Sr. A rios to Pinto - É cediço.
O Sr. Carvalhal Filho - V amos repudiar o passado.
O SR. JOÃO NEVES - A 31 de março, naquelas terras libérrimas do Rio
Grande do Sul, se defrontaram de novo os partidos para a escolha dos representantes à Assembléia estadual; e vimos, então, o Sr. Getúlio Vargas, superior aos
interesses de sua própria escolha partidária, ter gesto verdadeiramente nobilitante.
Aqui está, encostado à tribuna o Sr. Baptista Lusardo, que levou ao Presidente do
Estado a queixa de que, no Município de São Francisco de Paula, as autoridades
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não lhe permitiam livre propaganda. E o Sr. Getúlio Vargas demitiu, sem mais
explanações, o próprio delegado de polícia, e isso na terra em que é intendente o
coronel Elisiário Paim, um dos bravos da legalidade de 1924, irmão do ilustre e prestigioso general Firmino Paim, uma das colunas do nosso Partido. O Sr. Getúlio Vargas não trepidou em oferecer ao Sr. Baptista Lusardo todo o apoio do Governo,
para uma livre propaganda. Isso é que é liberalismo! E é por isso que o Sr. Baptista
Lusardo está ao lado do Sr. Getúlio Vargas.
O Sr. Baptista Lusardo -Apoiado; é a expressão da verdade.
O SR. JOÃO NEVES - S. Ex~ paga uma dívida de reconhecimento ao Presidente do Rio Grande do Sul.
Isto é liberalismo!
O Sr. Souza Filho - Esse liberalismo consiste em não ter S. Ex~ atendido às
queixas dos libertadores, relativamente ao desrespeito ao pacto de Pedras Altas?
O Sr. Carvalhal Filho - Para S. Exlis, isso é história antiga; não convém
esmiuçar. ..
O Sr. Adolpho Bergamini - Não pega.
O Sr. Sylvio de Campos -Não pega, mas é verdade.
O Sr. Ariosto Pinto - O que V. Ex~ s querem, referindo-se ao Rio Grande
do Sul, é atirar um Partido contra o outro, no sentido de estabelecer a cizânia.
O Sr. Carvalhal Filho - Quem os desune não somos nós - é o Sr. Borges de
Medeiros.
O Sr. Souza Filho - Isso incomoda aos nobres Deputados. Ainda há pouco,
entretanto, o Sr. João Neves começou a entrar na política de São Paulo; sem dúvida, amanhã, o mesmo irá fazer com relação a outros Estados. Também vou entrar na
política do Rio Grande do Sul, na de Minas e na da Paraíba ..
O Sr. Baptista Lusardo- Na do Rio Grande do Sul, pode entrar. V. Ex~ encontra as portas abertas. Acredito que o mesmo sucederá relativamente a Minas e
Paraíba.
O Sr. Moraes Barros - Há muito telégrafo e estrada de ferro por lá, para andar depressa.
O Sr. Souza Filho- Aliás, na do Rio Grande do Sul, já entrei.
O Sr. Flôres da Cunha -Mas pode entrar novamente.
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O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, dizia eu que, naquela ocasião, os
republicanos tiveram um de seus candidatos sacrificados, que não conseguiu ser eleito, tendo sido a maioria da votação acumulada em um dos candidatos libertadores,
que, dessa maneira, conquistaram mais uma cadeira do que as seis vagas por nós
não pleiteadas.
Mas será possível que os libertadores do Rio Grande do Sul apóiem o Sr.
Getúlio Vargas, não por esses atos de benemerência e de dignidade política, mas por
espírito de bairrismo? O argumento vai-se voltar contra os nossos adversários, pois
vou perguntar ao candidato oficial por que os democráticos de São Paulo lhe negaram, de frente, o seu apoio. Será porque os libertadores do Rio Grande do Sul têm
mais afinidade com o nosso programa do que os democráticos paulistas?

O Sr. Manoel Villaboim - A maioria dos democráticos está ao lado do Sr.
Júlio Prestes.
O Sr. Moraes Barros - Não apoiado.
O Sr. Manoel Villaboim- Vamos ver nas urnas.
O Sr. Adolpho Bergamini - Em uma assembléia de quase 400 homens não
houve uma só voz em favor da candidatura do Sr. Júlio Prestes.
O SR. JOÃO NEVES - Mas os Libertadores são, apenas, uma ala meridional do Partido Democrático Nacional. Os Libertadores teriam para apoiar o Sr. Getúlio Vargas a mesma repugnância doutrinária que os Democráticos de São Paulo
terão para apoiar o honrado Sr. Júlio Prestes?
Que se pode concluir daí, Sr. Presidente? Haverá incompatibilidades pessoais
entre os Democráticos paulistas e o Sr. Júlio Prestes e não existirão essas incompatibilidades entre os Libertadores e o Sr. Getúlio Vargas?
Srs. Deputados, sou forçado a dizer que, entre nós, há sangue derramado.
Entre os Libertadores e o Sr. Getúlio Vargas, entre os dois partidos, há morte de
homens; e, entre os Democráticos de São Paulo e o Sr. Júlio Prestes, o abismo não
está cheio de sangue derramado.
É que o Sr. Getúlio Vargas é um autêntico liberal (apoiados), é que seus adversários vêm render o tributo de sua homenagem a um homem que sabe interpretar
os deveres de magistrado político. O Sr. Júlio Prestes, esse é o inimigo da verdade
republicana.
Os Libertadores estão, apenas, pagando uma dívida àquele que lhes permi·
tiu, na luta acesa das eleições municipais, fazer de D. Pedrito o símbolo do liberalismo gaúcho. Do outro lado de S. Paulo, está a separar os dois partidos a história
das eleições municipais de 30 de outubro ....

O Sr. Baptista Lusardo - Essa é a verdade.
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O SR. JOÃO NEVES - ... em Piracicaba. São esses pleitos eleitorais que tornam incompatíveis os Democráticos paulistas com o Sr. Júlio Prestes.

O Sr. Carvalhal Filho - Essa história de Piracicaba também já "não pega"
mais.

O Sr. Pereira de Rezende- São Paulo tem trezentos municípios e V.
apontam fraudes nas eleições de Piracicaba.

Ex~s

só

O Sr. Adolpho Bergamini- E o que houve na Capital?
O Sr. Baptista Lusardo -Posso dar o meu testemunho quanto ao que se passou no Bom Retiro.
O Sr. Sylvio de Campos -Ali, V. Ex!! quis entrar no recinto eleitoral, antes
de aberto ao público.
O Sr. Baptista Lusardo - Eu poderia fazer uso da palavra e contar o que lá
se passou.
O Sr. Sylvio de Campos- Foi uma eleição libérrima. Tendo havido recurso,
o Tribunal do Estado, por unanimidade, confirmou a eleição.
O Sr. Baptista Lusardo - Chamar esse pleito de libérrimo é afirmar uma
heresia.

O Sr. Manoel Villaboim - Sobre este assunto, já pronunciou a última palavra o Poder Judiciário, até pelo Supremo Tribunal Federal.
O Sr. Baptista Lusardo - Quinze dias após a eleição, ainda não se conhecia
qual fora o resultado.
O Sr. Presidente - Atenção. Está com a palavra o Sr. Deputado João Neves!
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, vou deixar terminar essa tempestade ...

(Trocam-se apartes.)
O Sr. Adolpho Bergamini - O P. R. P. sentiu que perderia a Prefeitura para
o Partido Democrático e, por isso, fez reformar a Constituição, para tornar de nomeação o cargo de Prefeito.
O Sr. Sylvio de Campos - Essas palavras contra quem dirigiu essas eleições
quase que constituem um insulto, que não aceito, porque desprezo.
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O Sr. Adolpho Bergamini- Não é um insulto, é uma verdade.
O SR. JOÃO NEVES- Estou discutindo a questão no alto terreno dos princípios.

O Sr. Souza Filho - Se não há princípios, como é que V. Ex!l está discutindo no terreno dos princípios?!
O SR. JOÃO NEVES -Estou discutindo um fato memorável dos nossos
dias.
Há um jornal na grande Capital de São Paulo, que arvora no seu cabeçalho o
nome do próprio Estado - O Estado de São Paulo. Este órgão é insuspeito a nós,
Republicanos do Rio Grande.

O Sr. Sylvio de Campos - Como insuspeito, se acompanha a oposição
democrática? É órgão partidário.
O SR. JOÃO NEVES -Pergunto se esse grande órgão não merece fé. Pois
bem: esse jornal escreveu palavras memoráveis, que faria incorporar ao meu discurso, como comentário de uma grande tribuna pública aos fatos eleitorais de 30 de
outubro.

O Sr. Souza Filho - V. Ex!l não esqueça o Correio do Sul, de Bagé, que
ainda hoje trata das fraudes eleitorais do Rio Grande do Sul. Ainda está palpitante de protesto a pena do Sr. Fanfa Ribas.
O SR. JOÃO NEVES - Será, por isso, pela diversidade das duas condutas,
que as oposições do Rio Grande do Sul e de São Paulo vão trazer, compactas, os
seus votos ao Sr. Getúlio Vargas?

O Sr. Carvalhal Filho - A de São Paulo não é compacta, é minguada.
O Sr. Adolpho Bergamini - Será que, em São Paulo, se pretende adotar o
mesmo processo de 30 de outubro?
O Sr. Carvalhal Filho - As eleições de São Paulo são livres, e a prova disso
está nas cadeiras obtidas pela Oposição.
O Sr. Adolpho Bergamini- Assisti às eleições de Taubaté: foram uma vergonha.

O Sr. Moraes Barros -Vai-se levar o Banco do Brasil para São Paulo? (Palmas.)

O Sr. Belisário de Souza - V. Ex!l, creio, foi eleito sem a intervenção do
Banco do Brasil.
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O SR. JOÃO NEVES - Acusam-nos os nossos adversários de sermos falsos
liberais; mas, pergunto, Sr. Presidente: vencida essa etapa doméstica da questão interna de São Paulo, com quem é que a Nação aproveita mais, admitindo que fôssemos liberais-oportunistas? ...

O Sr. Souza Filho -V.

Ex~s

o são, de fato.

O SR. JOÃO NEVES - ... conosco que, sinceramente ou não, estamos dispostos a lhe outorgar os benefícios que ela reclama (apoiados), ou com os reacionários confessos ...

O Sr. Carvalhal Filho - Não apoiado.
O Sr. Adolpho Bergamini- Apoiado.
O SR. JOÃO NEVES - ... que lhos querem negar_?
Sei que o Sr. Washington Luís considera as crises sociais casos de polícia.

O Sr. Manoel Villaboim -S.. Ex~ nunca disse isso.
O Sr. Adolpho Bergamini- É opinião conhecida de toda gente.
O Sr. Carvalhal Filho -Nunca declarou semelhante coisa.
O SR. JOÃO NEVES --:-Talvez que, para S. Ex~, a Aliança Liberal fosse um
caso para se resolver nas geladeiras da polícia do Sr. Coriolano de Góes. (Apoiados e
não apoiados.)

O Sr. Adolpho Bergamini - O Sr. Coriolano de Góes disse, respondendo a
subordinados seus, que a questão da Aliança era equivalente à do comunismo e que
se deveria resolver por meio da violência.
O Sr. Carvalhal Filho- As geladeiras são do Sr. Fontoura, que é liberal.
O Sr. Adolpho Bergamini - As geladeiras são do Sr. Pedro de Oliveira Sobrinho, que veio de São Paulo.
O SR. JOÃO NEVES
É muito interessante. Um dia destes o honrado
Presidente da República, comparecendo à reunião de uma das associações particulares, que só agora mereceu a visita prometida por S. Ex~.

O Sr. Adolpho Bergamini- Visita eleitoral.
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O SR. JOÃO NEVES - ... disse, naquele seu estilo tão peculiar, que "o que
aqui estamos assistindo é uma resultante das belezas e dos incômodos da democracia".
Creio que, para o Sr. Washington Luís, o momento é, apenas, de incômodos da
democracia; de beleza, não é.
Por toda a parte, por toda essa imprensa mercenária, se repete, a toda hora ....

O Sr. Souza Filho- Que chama V. Ex~ "imprensa mercenária"?
O SR. JOÃO NEVES - ... que o Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão
envolvidos em uma terrível aventura ... Mas, como vamos conciliar os dois termos
antinômicos do problema? Ou aquilo a que assistimos é uma grande batalha cívica, produto normal dos regimes democráticos, ou então, Srs. Deputados, isso
é, apenas, uma aventura, porque nesta terra em que tanto se há degradado o regime
republicano, quando dois homens, como Getúlio Vargas e João Pessoa, aceitam suas
candidaturas contra a vontade do Poder, isso não passa, realmente, de uma terrível e perigosa aventura ... Aventureiros, nós, a massa conservadora da sociedade de
Minas Gerais, que hasteou sempre, no alto de suas cordilheiras, a flâmula das reivindicações liberais! ... Aventureiros os do Rio Grande do Sul, aqueles que, durante
tantos anos, se esforçaram em canalizar para o seio da Pátria o produto de seu labor, de sua cooperação esforçada e multiforme! ... Aventureiros os nordestinos da
Paraíba, pequenina e audaz, que assim enfrenta os senhores do baraço e cutelo, que
se apoderaram da própria vida da Nação!. ..

O Sr. Adolpho Bergamini -Apoiado.
O Sr. Manoel Villaboim -A maior contradita à afirmação• de V.
na situação da Paraíba.

Ex~·

está

O Sr. Adolpho Bergamini - Não apoiado. Se um Estado reagiu, não quer
dizer que os outros não foram comprimidos.
O Sr. Ariosto Pinto - Isso porque, por detrás da Paraíba, existe o Senador
Epitácio Pessoa.
O Sr. Man~el Villaboim -V. Ex~, com estas palavras, está desmerecendo a
Paraíba.
O Sr. Carvalhal Filho - O povo paraibano.
O Sr. Ariosto Pinto -É nome que representa uma legião.
O SR. JOÃO NEVES -Mas um dos argumentos mais curiosos que já têm
sido expendidos contra nós, para dele se tirar a conclusão de que somos falsos liberais, é o de que podemos prometer anistia, a revogação das leis de força, a modificação de uma série de atos antipáticos à vida da Nação, porque estamos fazendo
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promessas falazes, visto que não dispomos da maioria das Câmaras, para fazer vingar
as proposições que apresentarmos.
O Sr. Souza Filho -Prometem e nada fazem.

O SR. JOÃO NEVES - Haverá, Sr. Presidente, argüição mais ridícula do
que esta? Invertamos, então, os termos do problema: somos falsos liberais, podemos
prometer mundos e fundos, porque não temos força parlamentar que dê realização
aos nossos propósitos. Que vamos, entretanto, dizer de nossos adversários, que, possuindo a maioria da Câmara, possuindo a maioria do Senado, não se animàm a apresentar essas proposições, para que elas se transformem em leis, já que eles podem,
pela força do número, conceder a anistia e satisfazer uma porção de outros imperativos da consciência pública?! (Apoiados.)
O Sr. Adolpho Bergamini- Apresentamos o projeto de anistia e a Maioria o
procrastinou.

O Sr. Lindolfo Pessoa - Se V. Ex~s são a maioria eleitoral, serão amanhã a
Maioria parlamentar.

O SR. JOÃO NEVES -O interessante é que, enquanto estamos examinando
os orçamentos, a Maioria emprega o regime da "rolha", nos atira suas massas, maiores do que as nossas, para fazer calar a boca de nossos oradores. E, não só isso: ainda
não contente com essa demonstração pública de reacionarismo insolente, desejareformar o Regimento, para que, afinal, a Câmara dos Deputados possa ser o ideal do
P. R. P.,- a academia dos silenciosos! ...
O Sr. Belisário de Souza - Fui um dos signatários dos requerimentos de
urgência, aqui formulados; mas aprendi, com o liberalíssimo Presidente Antonio
Carlos, a usar desse recurso quando há pressa em se votar alguma proposição.

O SR. JOÃO NEVES - É para o Presidente Antonio Carlos que o povo do
Rio de Janeiro vai abrir os braços, amanhã, para estreitá-lo ao coração! (Muito bem.)
O Rio de Janeiro vai bater palmas ao grande Presidente do Estado de Minas
Gerais, que está reivindicando para a Nação o direito de escolha de seu supremo magistrado. (Muito bem; palmas nas tribunas e nas galerias.)
Pergunto, agora, por fim, à Câmara, por que a maioria liberal, por que os
amigos do povo que aqui estão sentados, por que o Presidente da República, que
tem reservas inesgotáveis de coragem e de destemor, não concedem a anistia no momento em que,conforme se afirma, a paz desceu sobre a Nação? (Muito bem.
Aplausos nas galerias.)
O mais doloroso e deplorável para os dias que correm não é que S. Ex~ a
mandasse negar aqui, pelos seus amigos políticos. Isso seria a prova de que S. Ex~
tem essa apregoada coragem cívica. Triste é, entretanto, ver-se que, sub-repticiamente, se está agora no encalhe de um pedido de informações a um Ministro
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divorciado da opinião pública e da verdade. (Apoiados e não apoiados.). E o escândalo maior, o maior assomo de falta de coragem cívica está em que. a Maioria, que
sempre teve na figura austera do brilhante líder, Sr. Manoel Villaboim, o intérprete
sagaz, sereno e autorizado do pensamento do Governo, em lugar de ouvir aqui a sua
palavra, dizendo se o Governo é contra a anistia ou é pela anistia, vai, com papelório escuso, subindo e descendo elevadores de Ministérios. (Muito bem. Palmas.)
Nada disso. Por duas vezes imploramos à Câmara, por um requerim.ento de
urgência, que ela apressasse a vinda dessas informações caricaturais. Até hqje, a Nação não conhece o pensamento do Governo a respeito de problema que - chamem
de exploração eleitoral, chamem de recurso de última hora, chamem como quiserem chamar- é um dos ideais mais altos de toda a Nação brasileira. (Apoiados.)
O Sr. Souza Filho - V.
a anistia, ontem.

Ex~s

não parecem sinceros, porque votaram contra

O SR. JOÃO NEVES - Nunca votei contra a anistia e não votarei jamais.
É verdade que a bancada do Rio Grande votou.

O Sr. Souza Filho -Basta isso.
O SR. JOÃO NEVES -Sr. Presidente, quero incorporar à minha oração o
documento que aqui está, constituído pelo discurso do Sr. Borges de Medeiros, proferido a 28 de março de 1927, no Palácio do Governo, no banquete dado ao então
comandante da Região, general Eurico de Andrade Neves. Perguntarei, depois, à
Maioria, se um homem que recebeu, há pouco, os seus aplausos, corno capaz de
deter os ímpetos revolucionários, é um farsante, indigno do respeito da Nação.
Aqui estão as palavras memoráveis que ali pronunciou o então Presidente do
Rio Grande do Sul, do alto de sua magistratura, como um apelo de paz e de concórdia à Nação inteira. Nas suas palavras ireis encontrar, Srs. Deputados, esta expressão,
que tanto excita a epiderme da Maioria.
O Sr. Carvalhal Filho - Esse e o Sr. Flores da Cunha, sim, são sinceros.
O SR. JOÃO NEVES- Ouçamos o Sr. Borges de Medeiros:
"Mas a vitória do poder público carece agora de um complemento
político que lhe assegurará a vitória final.
Como opinava outrora um notável político argentino, falando ao
Congresso do seu país em circunstâncias mais ou menos análogas às da atualidade brasileira "a melhor política é a que conseguir desarmar moralmente
os espíritos daqueles, cujos braços já foram materialmente desarmados nos
campos de batalha."
"Para modificar-se e até mesmo transformar-se essa mentalidade, é
necessário despertar nos vencidos as claridades da razão e a lógica dos bons
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sentimentos por meio de uma poll'tica liberal"- ouçam agora os reacionários que negam a anistia - "cheia de benignidade, moderação e justiça, que
os possa reconduzir ao reto caminho do dever e do patriotismo e às doçuras
da atividade pacífica e fecunda, no seio da comunhão nacional."

O Sr. Souza Filho - Apesar desse conselho, a sua bancada votou, aqui, contra a anistia.
O Sr. Ariosto Pinto - O projeto de anistia foi submetido ao apreço da Câmara nos seguintes termos: o Senado já havia rejeitado uma proposição do Sr. Irineu Machado, no sentido de ser concedida essa medida. Foi por isso que o eminente relator da medida, na Câmara, Sr. Deputado João Mangabeira, entendeu que não
devia estudar, sequer, o mérito da questão, uma vez que já havia o pronunciamento
da outra Casa do Congresso.
O Sr. Souza Filho- Votei contra o arquivamento do projeto de anistia.
O Sr. Ariosto Pinto -Isso é coisa muito diferente. Quanto a nós, não entramos no mérito da questão.
O Sr. Souza Filho- Eu, sendo da Maioria, votei contra o parecer do relator,
ao passo que V. Ex~s lhe deram apoio.
O Sr. Simões Lopes- O momento era outro que não o atual.
O Sr. A rios to Pinto -Não tomamos conhecimento do mérito da questão.
O Sr. Souza Filho - Por que, então, a sua bancada não subscreveu o protesto da Minoria parlamentar?
O Sr. Carvalhal Filho -É que o momento era outro ...
O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador que só faltam cinco minutos
para terminar o tempo de que dispõe.
O SR. JOÃO NEVES -Sr. Presidente, faltam vinte minutos para seis horas
e a sessão só terminará às 6 ,3 O.

O Sr. Presidente- V. Ex~ começou a falar às 3,45 e poderá usar da palavra,
apenas, até às 5, 45.
O SR. JOÃO NEVES -Vou, pois, Sr. Presidente, terminar a minha oração,
relendo ainda palavras desse grande discurso:
"Tudo deixa entrever - disse o Sr. Borges de Medeiros - a possibilidade de uma próxima resolução legislativa ... "
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Era o que S. Ex~ queria.
" ... que, regularizando a situação legal dos vencidos, concorra para
encerrar de vez o ciclo funesto das agitações subversivas. Se a obra da pacificação interessa à vida normal da República, à tranqüilidade geral e à felicidade da farm1ia brasileira, a da reforma monetária é condição fundamental de
maior progresso econômico, de maior riqueza, de maior regularidade nas finanças públicas e privadas."
Daí vêem a Câmara e o País que não somos liberais oportunistas, não batemos a moeda da anistia no balcão dos interesses eleitorais.
Sempre fomos pela anistia.

O Sr. Ariosto Pinto - O Rio Grande não podia impor a sua opinião ao resto
do País. Aí está o conselho que não foi ouvido.
O Sr. Souza Filho - Não se esqueça o nobre orador, também, da entrevista
do Sr. Antônio Carlos.
O Sr. Presidente -Peço aos nobres Deputados não interrompam o orador,
pois S. Ex~ só dispõe de três minutos.
O SR. JOÃO NEVES -Pergunto, Sr. Presidente: por que negamos a anistia? Porque o Governo da República apelou para a nossa solidariedade política.
Negamo-la, em homenagem ao Sr. Washington Luís e essa homenagem se converte
em um labéu contra a nossa sinceridade. S. Ex~ é o criminoso e nós somos as vítimas. E, entretanto, passamos para o banco dos réus?! (Palmas nas galerias.)
Eu desejaria ler, ainda, à Câmara palavras do grande Rui Barbosa, quando
disse que S. Paulo oficialmente lhe surripiara por duas vezes a candidatura, quando se
queixou acerbamente de que o situacionismo do grande Estado fora o que negara o
direito de vencer, duas vezes, a sua candidatura à Presidência da República. São
palavras verdadeiramente lapidares. São tão vigorosas e eloqüentes que constituem
um epitáfio definitivo aos destinos do P. R. P.
O tempo não me permite, mas um dia exumarei destas páginas memoráveis a sentença de morte do situacionismo paulista, negando a Rui Barbosa o direito de ocupar a Presidência da República.

O Sr. Carvalhal Filho -O Rio Grande do Sul também negou. (Não apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES - Vou terminar, Sr. Presidente, e apelo aos nobres
Deputados, no sentido de ouvirem as minhas últimas palavras.

O Sr. Flores da Cunha - Ouçamos o orador.
O SR. JOÃO NEVES- Já não me é permitido continuar por mais tempo esta oração, feita com os imensos sacrifícios de uma resistência orgânica que diminui,
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mas com o profundo, o enorme, o imensurável entusiasmo de quem está batendo,
na vanguarda, pela causa do Brasil.
O Sr. Ariosto Pinto- Com extraordinário brilhantismo. (Muito bem.)
O SR. JOÃO NEVES -A Nação está sem guia seguro.
Na cadeira presidencial não se assenta um magistrado, mas um homem de
partido, um espírito de divisão, um descoordenador ...
O Sr. Manoel Villaboim - Não apoiado.
O SR. JOÃO NEVES- ... um faccioso, apenas. Afundado na luta, que só ele
criou por interesse próprio, separou os brasileiros em dois campos irreconciliáveis.
Para uns, ele tem entreaberto o cofre das graças, o melhor dos sorrisos, os
empregos mais rendosos, a complacência da polícia, as reservas do Banco do Brasil.
Para outros, o ostracismo, a madeira, a demissão, a injúria. (Apoiados.)
E vive feliz o honrado Presidente, entre os dois acampamentos, arrogante de
uma força ...
O Sr. Manoel Villaboim -Isto é pura fantasia.
O SR. JOÃO NEVES - ... que lhe veio dos nossos votos, da política de Minas que o elevou ao Governo e do sangue rio-grandense, que lhe preparou o advento.
O Sr. Souza Filho- Foi eleito com o voto de todo o País.
O SR. JOÃO NEVES - Em toda a parte, o Chefe da Nação é eleito por todos, para com todos contrai deveres.
Produto do voto indistinto, ele assume as responsabilidades de pai, de orientador, de avisado condutor da sua gente.
O Presidente atual, porém, está faltando lamentavelmente ao implemento
desta cláusula de honra. (Muito bem.)
Juiz parciaL por amizade íntima com uma das partes, agindo por interesse
individual, subornando, aliciando, prometendo, ameaçando, os arminhos da sua
toga ...
O Sr. Souza Filho -Então o Sr. Borges de Medeiros agiu pelos mesmos sentimentos, indicando V. Ex~, que é parente dele, para a Presidência do Estado.
O SR. 10 ÃO NEVES - Não sou parente de S. Ex!!, nem pela mais longínqua
afinidade. V. Ex~ não me conhece .
... roçam a toda a hora os lamaçais da injustiça mais ostensiva e da politicagem mais revoltante. (Apoiados.)
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Nunca se rebaixou tanto o panorama político da vida brasileira.
Sob os aspectos morais vão desmoronando as altitudes atrevidas e a planície insípida das últimas renúncias transforma o Brasil de hoje em um deserto sem
idealismo e sem rumos nobres, açoitado, apenas, pelo simoun de uma ambição
sem freios e sem limites. (Muito bem.)
As armas com que luta o poder não são nobres instrumentos de convicção
e de doutrina e nem sequer aquelas que o delírio da violência ainda tornaria empolgantes, ao calor de um fragoroso debate.
O arsenal não pode ser mais degradante: é a fraude praticada com ostentação e com luxo; ...

O Sr. Manoel Villaboim - Onde estão as fraudes?
O SR. JOÃO NEVES - ... é o Tesouro alugando a pena mercenária dos flibusteiros da imprensa e até o lápis da caricatura, quando não a verve decadente dos
revisteiros que, à luz da rampa, entre ditos fesceninos e requebros de comborças,
insultam a honra e a dignidade dos pró-homens da República, daqueles que até a
vida arriscaram para garantir aos epicuristas de hoje o usufruto de um poder que eles
desdouram.
O Banco Nacional, que ostenta na sua tabuleta o nome da própria Pátria,
é um balcão em que se mercadeja a consciência dos que se vendem ...

O Sr. Manoel Villaboim- V. Ex?- não cita um fato sequer.
O SR. JOÃO NEVES - ... em que apreçam os sufrágios de um grande Estado entregue à administração do instituto de crédito ao delírio eleitoral mais
repugnante.
E a foice da derrubada não poupa sequer os agentes do Ministério Público,
reduzindo os servidores da República a um exército de homens que têm de escolher entre o voto compulsório a um candidato ou a porta da rua, entre a imposição ou a miséria.

O Sr. Manoel Villaboim - É simples fantasia.
O SR. JOÃO NEVES - Ninguém sabe até onde nos levarão esse rolar de·
inconsciência, essa desenvoltura sem precedentes, reduzida a Nação a um campo
de manobras escusas, enquanto as tubas oficiais proclamam que vivemos no mais luminoso dos empíreos.
Não nos renderemos, porém, aos acenos desse furor liberticida.
Aqui ou alhures, pela palavra e pela pena, pela prédica e pelo exemplo, pela
resistência a todos os caprichos, pelo estímulo a todos os meios jurídicos e morais,
pelo direito de legítima defesa, a Aliança Liberal afirma à Nação que estará ao seu
lado na hora do grande debate ou nos instantes aflitivos em que o abuso do poder se
pretenda impor como norma de ação habitual.
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Quando vemos um magistrado fora da lei, acutilando a lei, rasgando a lei,
tripudiando sobre a lei, acode à lembrança de todos aquela passagem dos livros sagrados em que diz o evangelista, na sua linguagem simbólica: "Ele não está morto.
Dorme."
Do povo brasileiro se pode dizer o mesmo.
Não está morto. Dorme.
A batalha cívica já está despertando para as ftleiras da vanguarda liberal.
O 1? de março será, para a Nação, o dia do julgamento supremo- ou as umas, livres de compressão e de fraude, a verdade eleitoral seja contra quem for, ou o fim
de uma Pátria, esmagada pela tirania de um capricho e acovardada diante de um governo de facção.
Esperemos. (Muito bem; muito bem. Aplausos. Palmas prolongadas no recinto e nas galerias. O orador é vivamente cumprimentado.)
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A VISÃO GAÚCHA DA CANDIDATURA VARGAS

14-11-1929
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, começo deplorando que durante
mais de um mês, por força de circunstâncias inelutáveis, eu me tivesse encontrado
ausente desta tribuna, a mais alta que o Brasil põe à disposição dos seus autênticos
representantes políticos.
Felizmente só para mim a falta foi sensível, porque a pugnacidade dos meus
companheiros de causa liberal e o brilho e a elegância que os caracterizam terão
tornado imperceptível para a Câmara a distância em que me encontrei de sua generosa atenção.
O Sr. José Bonifácio -Não apoiado. A falta foi sensível para toda a Nação
brasileira. (Apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES -Nesse lapso de tempo, porém, não dediquei menores
energias pessoais e cívicas à jornada na qual, com toda a sinceridade pessoal e com
todo o desassombro individual, me alistei para seguir, embora disfarçado entre
grandes astros de notável brilho, para seguir adiante, no rumo dos melhores destinos do Brasil.
Venho trazer agora, já que só agora foi possível encontrar uma hora no expediente para retomar o meu contato com a Câinara, a palavra e o pensamento do
Rio Grande do Sul, nessa altura, em que nos encontramos, do forte e intenso
combate à candidatura oficial. (Apoiados.)
Trago da minha terra a certeza de que nunca vacilaremos na firmeza dos nossos desígnios, opondo, sem desmaios, à candidatura imposta a nossa onímodaresistência cívica. (Muito bem.) Iniciando contra ela as hostilidades parlamentares, na
memorável sessão de 4 de agosto deste ano, relatei ao país as nobres origens da candidatura Getúlio Vargas e as démarches e entendimentos que precederam o início
da presente jornada. Depois disso, nem uma só vez entretivemos com S. Ex~ o Sr.
Presidente da República, ou com o candidato adverso, uma só conversação tendente
a uma solução conciliatória ou por acordo. Com o prosseguimento da campanha,
organizadas as forças eleitorais que nos apóiam, em torno de um conjunto de objetivos gerais, que determinaram o surto da candidatura Getúlio Vargas, não transigiríamos jamais com as pessoas, sem atenção às idéias inscritas no manifesto de 20
de setembro e que é o pacto fundamental da Aliança, o instrumento público em que
se contêm as cláusulas desse nobre tratado, gizando nas suas linhas maiores um programa de reformas reclamadas pela Nação. (Apoiados.)
É certo que o Sr. Getúlio Vargas, com a sua nobre linha de civismo, não se
enfileira, nem se conta entre os sôfregos aspirantes à posição suprema do mando no
Brasil.
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Educado na escola já hoje quase deserta dos que reputam as dignidades políticas com situações de sacrifício, ao reverso desse epicurismo ostensivo dos que
apenas as exploram e degradam, ele excluiu desde logo o seu nome ilustre dentre os
obstáculos a uma solução harmoniosa e patriótica. (Apoiados.)
Desprendido e desambicioso, não impediria uma convergência de esforços
unânimes para um objetivo nacional. (Muito bem.)
Mas desde que a hipertrofia da vaidade agressiva do Sr. Presidente da República ...
O Sr. Manoel Villaboirn -Não apoiado.
O SR. JOÃO NEVES - ... encerrou o grande problema na exclusividade de
um nome, por consideração de mera afeição e de simples domesticidade ...
O Sr. Adolpho Bergarnini- É a verdade. Está na consciência da Nação.
O SR. JOÃO NEVES - ... nós também aceitamos imediatamente a luta,
com todas as forças do nosso civismo e com a plenitude das nossas responsabilidades. (Apoiados.)
Não nos furtamos, apenas por amor ao Brasil, a tornar público que o
ambiente não nos parecia adequado no momento para uma contenda de semelhante
natureza, nem suficientemente resfriado o terreno das últimas disputas, de modo que
a batalha cívica se encerrasse como um simples e desejado episódio partidário, incidente banal na vida das democracias perfeitas.
Com uma aparelhagem eleitoral insuficiente e viciada aqui e ali pela incompreensão das responsabilidades em certos depositários do poder público, advertimos
o Chefe da Nação dos perigos naturais da formidável contenda, que aí está abalando todas as traves da vida nacional.
O Sr. Manoel Villaboirn -Presunção de V. Ex~
O SR. JOÃO NEVES - Não foi em vão que no pórtico da campanha fizemos soar o sinal de alarme.
Talvez nós, os do Rio Grande do Sul, pela fatalidade de um destino histórico, estejamos mais em condições de avaliar antecipadamente os riscos que, para a
ordem material, representam estes atritos de uma opinião ainda não disciplinada
e de uma República que ainda não pode estabelecer, em torno de elencos doutrinários, as fortes caudais do pensamento coletivo, atuando para a alta conquista do
poder temporal.
É de ontem a conseqüencia de uma outra pugna cívica, transplantada das
umas para os campos de batalha, ensangüentando a Nação, dividindo até a santidade dos lares e abalando a vida do País na sua própria estrutura constitucional.
Partes principais na dolorosa tragédia e no impressionante litígio, que durante quatro anos trouxe em sobressalto a pátria inteira, temos uma autoridade moral
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redobrada para invocar a serenidade dos governantes e apontar-lhes o caminho da
fraternidade, assim como para, com o mapa político na mão, avisá-los de que as campanhas desta natureza estão destinadas a percorrer uma estrada bordada de precipícios.
O Sr. Manoel Villaboim -Sempre as ameaças que V. Ex~ começou fazendo
no seu primeiro discurso.
O SR. JOÃO NEVES -Estou advertindo à Câmara, em nobres palavras, em
nome do Rio Grande do Sul. A Maioria é que cria os incidentes, é que se supõe
sempre ameaçada.
O Sr. Adolpho Bergamini- As ameaças partem do Presidente da República,
que está mobilizando forças.
O Sr. Manoel Villaboim -Não receamos V. Exas., nem ninguém. Guardem
suas ameaças para outra ocasião; as ameaças de V. Exas. são ridículas, de um ridí~
culo desesperador.
O Sr. Eloy Chaves - É lamentável que se não possa disputar uma eleição
presidencial em um ambiente de legalidade e de calma. Que valem nossos quarenta
anos de República?
O SR. JOÃO NEVES - Já de uma feita tive a firmeza de restabelecer, aqui,
o verdadeiro sentido de palavras que então proferi e foi também o meu eminente
amigo e respeitável líder da Maioria, cujo nome declino com a atenção de sempre, o
Sr. Manoel Villaboim, que as perverteu no seu exato significado e quem as adaptou
aos interesses da corrente política que S. Ex~ defende. (Apoiados da Minoria.)
Lembro, ainda - e não é demais que volte a repetir - aos amnésicos deste País, para me servir de uma expressão de Rui Barbosa, que no dia inicial da campanha parlamentar, eu me limitei a recordar que o Rio Grande do Sul, no passado,
traçara as fronteiras da Pátria com a pata de seus cavalos e com a lança de seus heróis.
O Sr. Adolpho Bergamini- A grande verdade.
O Sr. Ariosto Pinto -É isso mesmo.
O SR. JOÃO NEVES -Pois bem, essa invocação histórica tão valiosa, como
a das glórias de São Paulo, como os florões da Bahia, como os imensos tesouros
e reminiscências marciais de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte,
de todo o Brasil, enfim, essa invocação histórica, pretendeu o nobre Líder da
Maioria envenená-la, ad usum Delphinz', para que se dissesse que o Rio Grande ameaçava com pontas de lanças e patas de cavalos! Essas palavras vivem aí repetidas e
glosadas na imprensa assalariada pelos poderosos do dia, ligadas àquelas expressões
o nome humilde do orador, que só se sente engrandecido e feliz de representar e
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recordar as tradições de uma terra que é tão brasileira como as demais -do Brasil.
(Palmas. Bravos.)
Felizes aqueles que, como eu, podem ser o eco de um povo inteiro no presente de lutas fervorosas e ardentes e que podem traduzir, na pobreza de seu verbo
(não apoiados}, a grandeza de uma tradição, gloriosa e imensa, de que se deviam orgulhar todos os brasileiros que têm assento na representação nacional. (Muito bem.)
O Sr. José Bonzfácio -V. Ex~ é o eco de todo o povo brasileiro.
O SR. JOÃO NEVES- No entanto, nestes dias amargurados para a Pátriae ainda ontem o incidente aqui iniciado foi uma prova disso -, o Rio Grande do Sul
está pagando as despesas da futura derrota da candidatura do Catete. É a argüição
coletiva que contra nós se intenta. Ninguém, nesta tribuna -rio-grandenses, mineiros, paraibanos, de qualquer Estado -,jamais deixou de dizer que São Paulo era o
grande São Paulo (muito bem), que a Bahia- que dá o segundo candidato--, era imperecível; a Bahia, à qual bastava o nome de Rui Barbosa para ser imensa, se não
tivesse as glórias de seu passado e as esperanças de seu futuro. (Muito bem. Bravos.)
Entretanto, Sr. Presidente, temos assistido a esse ódio frio e calculado contra uma
terra cujo único pecado é ter acalentado a ilusão de que neste País não é crime de
lesa-majestade opor-se alguém à candidatura oficial.
O Sr. Eloy Chaves -Ninguém jan1ais considerou isso pecado.
O SR. JOÃO NEVES -Daqui desta tribuna já houve alguém que dissessee o nome não o profiro, porque falo dos vivos e não dos mortos - que o Rio Grande do Sul era uma terra saturada de castelhanismo ...
O Sr. Eloy Chaves -Ninguém nega patriotismo ao Rio Grande do Sul.(Muito bem.)
O SR. JOÃO NEVES -V. Ex~ quer que eu leia o discurso? ... e eu respondi:
o Rio Grande é também saturado de dignidade cívica (muito bem); é uma terra que,
como acentuei em aparte, não se vende, não se aluga, nem é trânsfuga. (Muito bem;
palmas.)
O Sr. Eloy Chaves - Como os demais Estados do Brasil.
O Sr. Roberto Moreira- O que se tem dito a V. Ex~ e à Câmara é que todos
os Estados do Brasil possuem, como o Rio Grande do Sul, dignidade, brio patriótico, desprendimento e capacidade cívica para empreender todas as campanhas.
(Apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES -Quem o nega?
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V. Exq.s é que nos mandaram tachar de fanfarrões, insultar-nos por jornalistas vendidos, ou alugados ao Cate te.

O Sr. Eloy Chaves -De nossas fileiras isso não partiu.
O SR. JOÃO NEVES - É exato. Não digo que um só membro da representação nacional, digno desse nome, houvesse proferido essas palavras. Elas, entretanto, estão nos jornais, que nos insultam, e até na divulgação das ondas sonoras do
rádio, que vão atestando a miséria de um vendido, que ataca a grandeza de um Estado. (Muito bem.)

O Sr. Eloy Chaves -O que eu pediria a V. Ex? é que, com seu talento, não
distinguisse entre rio-grandenses, paulistas, mineiros e filhos dos demais Estados.
Todos somos brasileiros.
O SR. JOÃO NEVES - Estou vendo a minha terra agredi da por aqueles que
não têm sequer o direito de insultá-la de leve que seja, no seu passado, como fez o
ilustre Líder da Maioria, Sr. Manoel Villaboim. O Rio Grande tem no presente a
mesma honra do passado. (Muito bem.)
Prossigo, Sr. Presidente. A Nação é testemunha das atitudes que se desenharam nestes cem dias de agitação política.
Abandonamos nós, da Aliança Liberal, o Poder e as suas comodidades,
porque o poder perdia a noção vertical do cumprimento de um dever inviolável o de ser mediador plástico entre brasileiros desavindos, e, na impossibilidade de conciliá-los em torno de uma fórmula inspirada e patriótica, colocar-se na cadeira de
magistrado imparcial (muito bem), amortecendo por uma rígida noção do suum
cuique attribuere o choque das opiniões em conflito. Reclamamos os ofícios de um
juiz íntegro, para impedir o desbridamento das paixões em fúria. O pretor, porém,
não passava e não passa de chefe supremo da mais desenfreada galopinagem eleitoral.
(Apoiados e protestos.)

O Sr. Roberto Moreira- V. Ex? está fazendo uma referência que não honra
a superioridade de sua inteligência.
O Sr. José Bonifácio -Mas é a verdade.
O SR. JOÃO NEVES- Amigo de uma das partes, autor do dissídio, o poder
nas suas mãos presidenciais tem sido apenas um instrumento da compressão e da
fraude (apoiados e não apoiados) ...

O Sr. Manoel Villaboim -Onde está a compressão?
O SR. JOÃO NEVES - ... da corrupção e do suborno, da perseguição e do
aliciamento. (Não apoiados.)
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Na vida dos tribunais, juízes dessa estofa trazem a mácula inapagável da prevaricação. Na vida, porém, das democracias rudimentares, esses homens transviados do cumprimento do maior dos imperativos ainda se beneficiam com os aplausos de uma benemerência facciosa.
Nenhum aparelho da administração tem escapado ao triste fadário de servir
ao ímpeto das preferências pessoais do honrado Sr. Presidente da República.
O Telégrafo e o Correio, com a censura ilegal ...

O Sr. Manoel Villaboim -Nunca houve censura, nem nos Correios, nem nos
Telégrafos.

O Sr. Adolpho Bergamini - Censura há todo dia.
O Sr. Manoel Villaboim -Mas V.

Ex~s

não apresentam uma prova sequer!

O SR . .JOÃO NEVES - ... o Banco do Brasil, abrindo e fechando contas ao
sabor das tendências partidárias dos clientes, com um dos seus diretores transformado em chefe agressivo contra a maior das unidades dissidentes; as estradas de ferro transformadas em armas de propaganda, negando, em Minas, transporte ao café
dos fazendeiros liberais; ...

O Sr. José Bonifácio -É a verdade.
O SR . .JOÃO NEVES - ... o funcionalismo, espremido nas pontas do dilema
- adesão ou demissão - (dois ilustres agentes do Ministério Público dispensados, só
por não serem partidários da candidatura reacionária) ...

O Sr. José Bonifácio- É exato. Existe compressão em toda parte.
O SR. JOÃO NEVES - ... o ensino - e isto é de extrema gravidade - atingido com a demissão de antigos fiscais de ginásios e faculdades superiores ...

O Sr. Manoel Villaboim - Essa é a mesma linguagem empregada pela Oposição em todos os tempos.

O Sr. Roberto Moreira

~

Essas acusações nem sequer têm o mérito da novi-

da de.

O Sr. Adolpho Bergamini- Porque estão na consciência de toda a gente.
O SR. JOÃO NEVES - Ouçam os meus nobres colegas as provas que vou
exibir.
... o chefe de polícia desta Capital, a receber manifestações encomendadas
dos seus subordinados, e a afirmar, em discurso, na ocasião, que a Nação dispensa
falsos guias, como se a inópia de uma mentalidade pueril de comissário de arrabalde
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fosse possível traçar rumos e escolher golfaloneiros para uma pátria que ele desserve e rebaixa com semelhantes atitudes. (Muito bem. Palmas.)
O Sr. Roberto Moreira - Ao àtual chefe de polícia não se pode aplicar o
qualificativo de que V. Ex~ acaba de se servir. Trata-se de uma personalidade que,
no exercício das suas altas funções, tem, invariavelmente, mantido uma atitude
modelar. (Muito bem.)
O Sr. Adolpho Bergamini - É autoridade das mais truculentas, pois o Sr.
Coriolano de Góes, em um corpo de comissários de 130 ou 140, colocou a serviço
do alistamento eleitoral 16 deles, os quais se acham afastados do serviço e estão,
pelo seu gabinete, pela 4~ Delegacia Auxiliar e pelas delegacias distritais, fazendo
alistamento eleitoral! É ou não é um chefe faccioso? (Apoiados e não apoiados.)
O Sr. Simões Lopes- Esta é a verdade.
O Sr. Manoel Villaboim -São muito cediças essas acusações.
O Sr. Souza Filho- Onde as provas?
O SR. JOÃO NEVES -Imagine o Brasil: Borges de Medeiros, Antônio Carlos, Getúlio Vargas, Wenceslau Braz, Arthur Bem ardes, Epitácio Pessoa, João Pessoa, Assis Brasil e outros, chamados pela lamentável indigência cívica do Sr. Coriolano de Góes de falsos guias para a República brasileira!
O Sr. Souza Filho -Afinal, V. Ex~ dá ou não licença para o aparte?
O SR. JOÃO NEVES - Estou concluindo um período; quando o terminar
atenderei ao meu nobre amigo e colega. Espero que me deixe concluir estas minhas
considerações.
O Sr. Souza Filho -Até lá o meu aparte perderá a oportunidade.
O SR. JOÃO NEVES- Um minuto, apenas.
Queria perguntar à Câmara e ao Brasil se um chefe de polícia do Distrito
Federal, que se permite, do alto de seus tamancos, avaliar quais devem ser ou
possam ser os guias melhores para a Pátria brasileira, se poderemos colocar nas conchas de uma balança, de um lado, o Sr. Coriolano de Góes, e, de outro, a figura de
Antônio Carlos, o grande líder da Aliança Liberal; de Borges de Medeiros, o homem
que deu à República tudo e nada lhe pediu (muito bem); de Assis Brasil, nosso
adversário da véspera, nosso companheiro para a regeneração da República (muito
bem); de Epitácio Pessoa, esse nome que vale a glória de um país inteiro (muito
bem; palmas); de Arthur Bernardes, que com firmeza e decisão, com a sua lealdade
à Aliança Liberal (apoiados; muito bem), está integrado na corrente da vontade na-
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cional; de Getúlio Vargas, moço estadista; de João Pessoa, magistrado que sai do
pretório para ensinar aos governantes o caminho da honra e do dever. ..

O Sr. Simões Lopes -E Wenceslau Braz.
O SR. JOÃO NEVES - ... e de toda essa coorte imensa de trabalhadores de
primeiro plano, de três ex-Chefes de Estado, os três únicos sobreviventes, entre os
quais, para finalizar, nesse confronto doloroso e insípido, coloco a figura, por todos
os títulos veneranda para o Brasil, do grande Wenceslau Braz. (Muito bem, muito
bem. Palmas no recinto e nas galerias.)

(O Sr. Presidente pede atenção.)
Estou agora às ordens do nobre Deputado Sr. Souza Filho.

O Sr. Souza Filho -V.
oportunidade o meu aparte.

Ex~

está versando outros temas. Já não tem mais

O SR. JOÃO NEVES- Meu pesar é imenso. (Risos.)

O Sr. Ariosto Pinto -Fica para outra vez.
O Sr. Souza Filho - Responderei, então, incontinenti. Volto a dar o meu
aparte. Diga V. Ex~ se o chefe de polícia, pelo fato de ocupar tal cargo não tem direito de opinar sobre questão política?
O SR. JOÃO NEVES - É uma heresia, meu nobre colega, e só a época da
realidade brasileira poderia legitimar que se expressasse na Câmara tal afirmativa.
O detentor do poder policial a falar em guias falsos para a Nação! Esses guias somos
nós!

O Sr. Souza Filho -Parece até que V. Ex~ se está referindo à atitude do
chefe de polícia do Rio Grande do Sul, mandando balear a mocidade acadêmica que
vai ali fazer meetings em favor da candidatura Prestes.
O Sr. Ariosto Pinto -Não apoiado; um único jovem que lá esteve, para isso,
o Sr. Mariz e Barros, como é notório, não passa de um especulador.
O Sr. Roberto Moreira -E os Secretários de Governo em Minas, que não fazem outra coisa senão cuidar de política, levantando candidaturas à Presidência da
República, como foi a ação do Sr. Francisco de Campos, conforme está escrito na
carta do Sr. Getúlio Vargas?
O Sr. José Bonifácio- É a prédica de idéias.
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O Sr. Roberto Moreira - Não é prédica de idéias. O Sr. Francisco de Campos
esteve fazendo conluios políticos, lavrando pactos secretos em torno de candidaturas!
O Sr. Presidente- Atenção! Está com a palavra o Sr. João Neves.
O Sr. Roberto Moreira - O Sr. Getúlio Vargas declarou na carta ao Presidente da República que sua candidatura fora proposta pelo Sr. Francisco de Campos. Isto não é fazer propaganda de idéias, mas levantar candidaturas. Atenha-se o
ilustre Deputado Sr. José Bonifácio aos fatos. Chega de mistificações e de palavras
vãs.
O Sr. José Bonifácio -Já respondi a esse ponto.
O Sr. Roberto Moreira - V.
pondeu a coisa alguma.

Ex~

tem falado inúmeras vezes, mas nunca res-

O Sr. Adolpho Bergamini- As mistificações partem do lado de lá.
Sr. Bernardes Sobrinho - Os quatriênios mineiros foram célebres nas derribadas.

O Sr. Belisário de Souza - Celebérrimos.
Vozes- Oh!
O Sr. Bernardes Sobrinho -Célebres; se quiserem, provarei da tribuna.
O Sr. Presidente -Atenção! Peço aos Srs. Deputados que permitam ao orador prosseguir no seu discurso.
O Sr. Ariosto Pinto - O nobre Deputado Sr. Bernardes Sobrinho quer justificar as derribadas atuais do Presidente da República ... (Muito bem.)
O Sr. Bernardes Sobrinho - O Sr. Bernardes Sobrinho fala por um Estado
que foi vítima de derribadas e até visado por uma "vária", em que se afirmava que
o Governo Federal interviria ali.
O Sr. Francisco Peixoto - Apesar do que acabou de dizer, o Sr. Bernardes
Sobrinho esteve sempre ao lado de Minas.
O SR. JOÃO NEVES -A Maioria não quer ouvir o orador e, por isso, o interrompe com seus apartes. Disponho de poucos minutos e, assim, apesar deles,
vou prosseguir. (Trocam-se novos apartes.)
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O Sr. Cândido Pessoa - Sr. Presidente, a Maioria não quer deixar o orador
falar.
O Sr. Belisário de Souza -Ontem, também quis falar e V.

Ex~s

não me dei-

xaram.
O Sr. Presidente- Atenção!
O Sr. Cândido Pessoa - A Maioria está recebendo a crítica de fogo do orador, está sendo tratada causticamente, e, por isso, o interrompe.
O Sr. Souza Filho - Ontem, o Sr. Belisário de Souza não pôde, sequer,
ler documentos. Até hoje, que eu saiba só um orador, e da Maioria, não pôde concluir seu discurso aqui -o mesmo colega Sr. Belisário de Souza.
O Sr. Presidente -Peço aos nobres Deputados que não interrompam o orador.
O SR. JOÃO NEVES - Espero que os honrados colegas da Maioria me deixem prosseguir na exposição que faço.
O Sr. Pessoa de Queiroz- Ontem, V. Ex~s fizeram a mesma coisa.
O SR. JOÃO NEVES - O meu intuito não é senão expor o ponto de vista
do Rio Grande do Sul, de volta da excursão que fiz aos meus pagos, e também edificar a Câmara, com a articulação de fatos de realidade palpável, acerca da atitude
parcial que tem no pleito o Sr. Presidente da República. (Apoiados e não apoiados.)
O Sr. Roberto Moreira- Não existe parcialidade.
O SR JOÃO NEVES -O brilhante Deputado por São Paulo, cujo nome declino com antiga admiração, o Sr. Roberto Moreira ...
O Sr. Roberto Moreira- Muito agradecido a V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES - ... no correr de seu longo discurso entremeando o
meu, afirmou que, no Rio Grande do Sul, o Chefe de Polícia está com certeza ao
lado do Sr. Getúlio Vargas.
O Sr. Roberto Moreira -Não fiz essa afirmativa, V. Ex~ está equivocado.
O SR. JOÃO NEVES- Srs. Representantes, eu não disse que o Sr. Florêncio
de Abreu não esteja ao lado do Sr. Getúlio Vargas, como não estranho que o Chefe de
Polícia de São Paulo esteja e não possa deixar de estar ao lado do Sr. Júlio Prestes.
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Não baralhemos os termos e não lancemos poeira no olho daqueles que querem apenas a verdade.
São Paulo é um Estado em que o seu Presidente e o Partido que o apóia
se encontram a descoberto na luta, como o está o Rio Grande do Sul, como o está
a Bahia, como o está Pernambuco, como o estão os outros Estados do Brasil.
Mas há um homem que não pertence a partido, há um homem que prometeu, com a mão nos evangelhos da sua consciência, respeitar a vontade el.eitoral
(muito bem),não aliciar, não perseguir, não demitir, não transigir. (Apoiados.) Esse
homem chama-se Presidente Washington Luís. (Muito bem; palmas.)

O Sr. Roberto Moreira- S. Ex~ está mantendo integral e absoluta imparcialidade. (Apoiados e não apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES - Se o Sr. Coriolano de Góes é Chefe de Polícia, por
nomeação do Chefe do Executivo Federal, se S. Si! reflete o pensamento do Sr. Presidente da República, não se poderia ter permitido jamais o atrevimento de dizer
que a Nação não se pode deixar levar por falsos guias e receber, em seu gabinete, a
manifestação escandalosa de seus subordinados. (Apoiados. Palmas.)
Isso não é imparcialidade! (Muito bem.) Isso é facciosismo revoltante e policial, de acordo, aliás, com a mentalidade do atual governo. (Apoiados. Palmas.)

O Sr. Machado Coelho- V. Exil não tem razão.
O Sr. Belisário de Souza -O nobre orador dá licença para um aparte?
O SR. JOÃO NEVES -Com grande prazer.

O Sr. Belisário de Souza - Não encontrei, nas palavras do Chefe de Polícia, transgressão alguma dos seus altos deveres funcionais.
O SR. JOÃO NEVES- Que horror! V. Ex? não encontrou?

O Sr. Belisário de Souza - Ele não se referiu nominalmente a guia de espécie alguma. Disse, apenas, que a Nação dispensa falsos guias.
O SR. JOÃO NEVES- Um desses falsos seria o Sr. Washington Luís?

O Sr. Belisário de Souza - O Sr. Coriolano de Góes, já Chefe de Polícia, teve um irmão candidato em luta política nesta Capital e não se envolveu, absolutamente, no pleito.
O SR. JOÃO NEVES - Ignoro. O que sei é que se envolve neste, escandalosamente, contra a verdade, contra as promessas de um Presidente que não está cumprindo a sua palavra. (Apoiados e não apoiados. Palmas.)
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Em um país como o nosso, s~.m opinião pública organizada em quadros perfeitos, com um escasso patriciado de homens de pensamento e de ação, que se assemelha a uma dessas regiões áridas, em que a vegetação é rala, como vamos nós
degradar, pela boca desautorizada de um simples. galfarro, da atitude de certos
cidadãos que podem ser simbolizados em um passado de serviços à República, de
renúncia e sacrifícios (apoiados) como os que acabei de citar? (Muito bem.)
Eis o panorama da luta deflagrada pelo impatriotismo do Primeiro Mandatário da República.

O Sr. Roberto Moreira - Não deflagrou luta alguma, S. Ex~ está patrioticamente exercendo suas altas funções, em prol do Brasil. (Muito bem.)
O SR. JOÃO NEVES - No meio desse espetáculo aviltante que nos reduz a
uma colônia de degredados, a uma colônia política, a economia nacional sofre um
golpe profundo pela incapacidade do candidato, que assiste, de braços cruzados, em
uma postura muçulmana, à desarticulação do Instituto do Café, ao fechamento virtual do Banco do Estado ... ao desmoronamento do plano de valorização do ouro
verde ...

O Sr. Roberto Moreira -Está V.
O Sr. Manoel Villaboim -V.

Ex~

muito enganado.

Ex~s não terão este prazer. Isto é que é falta

de patriotismo.
O SR. JOÃO NEVES - ... alicerce tantas vezes encarecido de uma capacidade de estadista incomparável, de seu valor, tantas vezes encarecido, de homem de
Estado. O choque foi tão forte, o traumatismo tão violento e tão desconcertante,
que o candidato reacionário ficou apático, sem movimento, sem uma palavra de defesa, sem uma explicação, sob a casa destelhada pelo vendaval, que descobriu o edifício de construção artificial e artificiosa.

O Sr. Souza Filho- Mas à qual Minas tem dado seu apoio.
O Sr. Faria Souto -E o desmentido a isso está no telegrama, hoje, dos lavradores de Ribeirão Preto, em São Paulo.
O Sr. Moraes Barros - Telegramas não consertam situações de fato.
O Sr. Machado Coelho - São os lavradores de São Paulo que, reunidos, acabam de dar seu apoio ao Governo.
O SR. JOÃO NEVES -Em compensação, Sr. Presidente, durante essa hora
de expectativa ansiosa para a Nação, o Governo manda, por um golpe inescusável
de força, reformar o Regimento da Câmara, abafando, ainda mais, a voz de uma minoria sincera e pugnaz. (Apoiados.)
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Quando iniciamos essa campanha, houve quem indagasse, num desejo justo,
que respeito, de fazer a etiologia política; houve quem indagasse da verdade dos
nossos propósitos, da sinceridade das nossas resoluções. Para muitos, e eu chego a
aplaudi-los quando são sinceros - porque no Brasil já se vai formando uma camada
de analistas dos fatos coletivos -, para muitos, nós éramos apenas liberais de oportunidade e vínhamos confundir os termos, valer-nos da logomaquia, do sentido vário das palavras, para, sob ele, alapardar-se a ambição do candidato da Aliança Liberal. Pois bem, quem é que hoje, de consciência serena, laborará nesse equívoco?
Quem dirigirá, com a razão clara e transparente, quem dirigirá aos partidários da
Aliança semelhante pergunta, que poderia ser justa, mas que agora é injuriosa?
Estamos diante de atos eivados de uma tal agressividade e partidos do Governo, que
só eles legitimariam a carta de crédito com que nos apresentaremos em 1'? de
março aos votos da Nação. (Apoiados.) O Governo se encarregou, pelos seus atos
despóticos e violentos (apoiados e não apoiados), com a sua indiferença pelos destinos do Brasil, de nos outorgar o diploma de liberais autênticos, diploma que ninguém apagará, nem dilacerará porque disso nos defenderia a própria voz sincera dos
adeptos da candidatura Prestes. (Palmas.)
V ai-se repetindo, por uma fatalidade histórica, o ritmo do passado para restaurar no cenário do presente a luta entre conservadores retrógrados e liberais progressistas.
Do lado de lá, com o Sr. Washington Luís, estão os retrógrados conservadores. (Apoiados e não apoiados.)

O Sr. Roberto Moreira - Está a maioria da Nação. Os que estão do lado de
cá sempre se bateram no Brasil pelos ideais liberais. Não são retrógrados de ontem.
O SR. JOÃO NEVES - Do lado de cá estão os amigos das conquistas liberais. Nós somos os arautos das aspirações populares. Nós tivemos a coragem cívica de fazer, em pouco tempo, uma rápida evolução no rumo dos mais nobres objetivos da Pátria brasileira. O Presidente da República, porém -não nos esqueçamos
de assinalar -, se está enfeitando simplesmente com as penas de pavão do seu
heroísmo. O heroísmo do Presidente da República, no entanto, é apenas heroísmo
e palavras .
.Autor exclusivo da candidatura Prestes, faltou-lhe a coragem para um pronunciamento categórico. S. Ex~ procura fugir às responsabilidades do seu cargo,
protegido pela bruma equívoca de uma mistificação de consultas insinceras às chamadas forças políticas. (Apoiados.)
Empunhando contra seus adversários a madeira das derrubadas, não tem a
bravura cívica de confessar que assim age para ter nos Estados da Aliança amigos
decididos da sua política e das suas predileções. (Muito bem.) Nega a existência das
demissões, quando pode, e, quando não pode, disfarça a crueldade do gesto sob o
manto de falsos interesses da administração.
Querem provas e fatos? Vou citá-los à Câmara. Indago se haverá alguém
capaz de negar que o inspetor da Alfândega de Porto Alegre foi demitido - vou-me
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referir apenas ao Rio Grande - ; que o delegado fiscal daquela mesma cidade foi exonerado; que o major Couto e Silva, administrador dos Correios, em Porto Alegre, foi
demitido.

O Sr. Belisário de Souza- Já expliquei, da tribuna, todos esses fatos.
O SR. JOÃO NEVES -Quem será capaz de negar, claramente, que ainda há
poucos dias tivesse sido exonerado o fiscal da Faculdade de Direito da capital do
meu Estado, Dr. Alcides Flores Soares?
Aí está o honrado Líder da Maioria, Sr. Manoel Villaboim, que bem conhece
o Dr. Alcides Soares. Foi ele, creio, aluno de S. Ex~ na Cátedra que o nobre representante por São Paulo regia com tamanho brilho; o retrato do demitido encontrase no Panteão Acadêmico de São Paulo, como aluno laureado. É ele um homem de
elegância moral acabada, não é, sequer, de verdade, um partidário de ação. Sempre
foi funcionário honrado e fiel, cumpridor dos deveres de seu cargo. Mas esse homem
é amigo do Sr. Getúlio Vargas! Esse homem é eleitor do Partido Republicano do
Rio Grande! Que importa o Panteão de São Paulo? Que importa que o Sr. Manoel
Villaboim ensinasse, ao bacharelando de então, que não se deve lesar a ninguém,
que se deve dar a cada um o que é seu, que a Pátria precisava viver, moldada na segurança do direito e na virtude criadora de uma nacionalidade? Nada disso vale!
Esse cidadão é substituído, porque a candidatura Prestes necessitava mandar para o
seu lugar o Sr. Ivo Roxo, advogado que reside no Rio de Janeiro e que é amigo dos
Srs. José Júlio Silveira Martins e Moraes Fernandes. (Apoiados e não apoiados.)
Agora desejo saber - e apelo para a honra da Câmara Federal ~ qual a falta praticada pelo Dr. Alcides Flores Soares. Quais as razões que determinaram a sua
demissão? Vivemos numa República e não num regime de mistificação! O Parlamento deve ser um pretório, para que todo o Brasil fique sabendo quem tem culpas ou crimes! A Maioria, estou certo, não se animará a me responder ...

O Sr. Roberto Moreira -V. Exa está enganado. O nobre orador terá resposta cabal, completa.
O SR. JOÃO NEVES - ... porque as palavras vãs dos amigos do Governo
hão de se estraçalhar de encontro à verdade.

O Sr. Souza Filho -Esses cargos não são de confiança?
O SR. JOÃO NEVES -Que importa?

O Sr. Souza Filho - Como não importa?
O SR. JOÃO NEVES -Em que é que ele desmereceu?

O Sr. Belisário de Souza -V.

Ex~

até agora apenas citou três casos.
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O SR. JOÃO NEVES -Vou citar mais. Tenho muitos outros a aludir- trago um saco cheio de verdades. (Risos.)

O Sr. Roberto Moreira - Vamos deixar que o orador esvazie o saco ...
O SR. JOÃO NEVES - Esvaziarei com fatos; não será com palavras vãs,
nem com articulados que não se fundam na verdade.
Sr. Presidente, vemos, também, o ensino perseguido. Não só o inspetor da
Faculdade de Direito foi demitido. Também o da de Medicina, de Porto Alegre,
Sr. Luiz H. de Souza Lobo, o foi, há pouco, para ser nomeado em seu lugar o Dr.
Lafayette Silveira Martins, médico residente aqui no Rio.· O nome trai a origem da
indicação! Quer dizer: já não há mais quem possa, em Porto Alegre, fiscalizar os
institutos superiores daquela Capital.

O Sr. Belisário de Souza - A nomeação do Dr. Lafayette Silveira Martins
prova que temos muita gente em condições de exercer aquele cargo.
O SR. JOÃO NEVES -Apelo, meu nobre colega, para sua dignidade pessoal, que me merece imenso respeito. V. Ex~ tem, além do mais, de zelar pelas tradições de um nome que é uma das glórias do Brasil.
Leve a mão à consciência. V. Ex~ acredita que o Presidente da República
demitisse esses homens, senão porque são contra a candidatura Prestes? (Muito
bem.)

O Sr. Belisário de Souza - Demitiu porque teve motivos para isso, como os
teve, em relação ao administrador dos Correios e ao delegado fiscal, conforme já
provei.
O Sr. Manoel Villaboim- Confiança não se impõe.
O SR. JOÃO NEVES -A situação política dos demitidos é a causa rerum.

O Sr. Augusto Pestana - Bateram de porta em porta e não houve, em Porto Alegre, um médico que aceitasse o cargo.
O SR. JOÃO NEVES - O meu nobre colega, Sr. Augusto Pestana, vem chegando para trazer essa elucidação ao debate. Não houve, felizmente, médico algum
na grande cidade de Porto Alegre que, solicitado de porta em porta, aceitasse
esse encargo; não houve um só -honra seja ao Rio Grande do Sul, honra aos seus
filhos (muito bem, palmas), honra à firmeza das nossas resoluções. Morremos a bordo do navio incendiado, como o capitão que não se rende! Honra ao Rio Grande
do Sul, que não encontrou no seu vasto corpo médico um só que abjurasse a sua fé,
(muito bem), que mercadejasse o seu voto por algumas magras centenas de mil réis,
fiscalizando um instituto de ensino!
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A Pátria não pode aprender com o Rio Grande, porque este é apenas um
reflexo moral da nacionalidade. Mas vamos juntando aos poucos esses exemplos.
Deixem que se resfriem os materiais da batalha e, na cristalização da verdade irrefragável que há de surgir, a parte do Brasil que está contra nós, a parte que nos
combate, há de dizer sempre que o Rio Grande do Sul é digno de seu passado, digno
de suas tradições ...
O Sr. Roberto Moreira -Ninguém disse o contrário.
O SR. JOÃO NEVES - ... digno dos seus heróis, que traçaram as fronteiras
meridionais do território.
O Sr. Roberto Moreira -Permita V. Ex!! um aparte. Nunca disse o contrário em relação ao Rio Grande do Sul, ou a qualquer dos Estados do Brasil. A nossa
opinião é que o Rio Grande é digno dessas tradições de nobreza, dessas qualidades
de civismo.
O SR. JOÃO NEVES - O nobre Deputado, perfeito gentleman e brilhante
figura parlamentar, não diria isso, mas os jornais de V. Ex!ls dizem até pior.
O Sr. Souza Filho -Também os jornais da Aliança Liberal não fazem outra
coisa.
O Sr. Roberto Moreira -Combatemos apenas ur:na candidatura e não o po-

vo.
O Sr. Pedro Borges - Agora mesmo fui torpemente injuriado por diversos
jornais do Rio de Janeiro. (Trocam-se apartes.)
O SR. JOÃO NEVES - Permitam os meus ilustres colegas que eu conclua a
lista das. demissões.
Recebi ontem de meu prezado amigo, Dr. Joaquim Américo Carneiro- e há
de haver na bancada de Pernambuco quem o conheça, ou, pelo menos, ao seu ilustre pai, que foi um dos grandes professores da velha Faculdade de Recife, e que,
além de ser um homem de elegância moral absoluta e de distinção pessoal sem falhas, é também magistrado, que, vindo para aquela terra, embora tão acusada injustamente de exagerado regionalismo, tem a sua magistratura composta, na maior
parte, de filhos de outros Estados ...
O Sr. Souza Filho - É uma injustiça de V. Ex!! dizer que é exagerado oregionalismo em Pernambuco.
O SR. JOÃO NEVES- V. Ex!! não prestou atenção ao que eu disse.
O Sr. Souza Filho- V. Ex!! declarou: aquela terra...
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O SR. JOÃO NEVES - O nobre colega não apreendeu bem o sentido das
minhas palavras. Referia-me ao Rio Grande do Sul. V. Ex~ não me entendeu. (Risos nas galerias.)
O Sr. Presidente - Atenção! As galerias não podem se manifestar.
O Sr. Souza Filho - Risos imbecis não me cortam o fio do raciocínio. Se
isto aqui é debate, bem; agora, se é platéia ou a favela ...
O Sr. Ariosto Pinto - Basta estar na tribuna o líder do Rio Grande do Sul
para não ser favela! S. Ex~ é um expoente de nossa terra. (Apoiados.) Basta isso.
O Sr. Maurz'cio de Medeiros - Não é só o líder do Rio Grande do Sul. Bastaria que fosse qualquer outro Deputado. (Trocam-se novos apartes. O Sr. Presidente
reclama insistentemente atenção.)
O SR. JOÃO NEVES -Tenho sido, Sr. Presidente, escandalosamente perturbado em meu discurso.
O Sr. Souza Filho - E nos perturba a todos, quando estamos na tribuna.
Ainda ontem um orador da Maioria foi perturbado (Não apoiados da Minoria.)
Se quiserem adotar outro método, abandonem a tribuna, e irei responder incontinenti.
O SR. JOÃO NEVES - Eu faço, apenas, questão do tempo para poder concluir as minhas palavras. Os apartes, para mim, até embelezam o discurso cheio de
acusações, feias e verdadeiras, a um Governo de fingimentos. (Apoiados e protestos. Palmas nas galerias.)
Agora vou voltar ao fato primordial, a que me estava referindo.
Também o Sr. Américo Carneiro, filho da grande terra de Pernambuco,
honra da magistratura do Rio Grande, inspetor fiscal do Ginásio Lemos Júnior, do
Rio Grande, homem modelar nas suas atitudes privadas, pessoais e cívicas, discreto cidadão, que não faz discursos, não alude a falsos ou verdadeitos guias para a
Nação, também esse foi exonerado do seu cargo, conforme carta que tenho em meu
poder e conforme o Diário Oficial publica.
Mais ainda: foram demitidos os inspetores dos Ginásios de Pelotas, Bagé e
Porto Alegre e, por cima, há em Pelotas um espião, que outro nome não pode ter
Oscar Tavares, nomeado pelo Sr. Viana do Castello para fiscal, pseudo-inspetor
do Ginásio de Pelotas, a corresponder-se em cifras, porém, transparentes, claras,
decifráveis, sobre atitudes políticas, com o Ministro da Justiça.
O Sr. Souza Filho - Com certeza foi essa a correspondência apanhada pela
polícia do Rio Grande e confessada na epístola do Sr. Macedo Soares.
O SR. JOÃO NEVES - Agora, vou continuar no meu discurso, porque estou com a hora quase a terminar.
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O Sr. Souza Filho - Com certeza foi essa a correspondência apanhada pela
polícia do Rio Grande e confessada na epístola do Sr. Macedo Soares. V. Ex~ deve
ter a delicadeza de atender ao meu aparte.
O SR. JOÃO NEVES - Responderei, quando quiser e quando puder, ao
aparte do nobre Deputado.
Vou citar, Sr. Presidente, um fato típico de demissão.
No princípio deste ano tive a honra de me encontrar com o Sr. Coriolano de
Góes, Chefe de Polícia do Distrito Federal.

O Sr. Souza Filho -Digno Chefe de Polícia do Distrito Federal.
O SR. JOÃO NEVES -Há muito, o Sr. Getúlio Vargas solicitara, com suas
antigas relações, a nomeação do Sr. José Miranda Netto para delegado de polícia
nesta Capital. Aí está o meu prezado amigo e nobre colega, Sr. Machado Coelho,
que confirmará as minhas palavras. (Pausa.) O silêncio de S. Exa. está confirmando.
Pois bem. Em uma reorganização na Polícia o Sr. Miranda Netto não pôde
ser atendido. Também o Sr. Machado Coelho o confirmará. Ficou ele, portanto, esperando ocasião.
Nos primeiros dias do ano parlamentar que corre, encontrei-me com o honrado Chefe de Polícia do Distrito Federal, e S. Ex~ me disse, com o mais amável
dos sorrisos, que ele tinha então para seus correligionários: "vou nomear, ou nomeei
ontem, delegado de polícia, o Dr. Miranda Netto, pedido que me fez o nosso amigo,
Presidente Getúlio Vargas, a quem já comuniquei, ou vou comunicar este ato".
Efetivamente, o Sr. Miranda Netto fora nomeado delegado de polícia e
tomou posse do cargo, ficando no mesmo até o dia em que a Aliança Liberal tomou posição no Brasil, até o dia em que o Sr. Getúlio Vargas foi candidato. No
outro dia, com essa cegueira vesânica dos partidários da Reação foi ele clamorosamente, injustamente demitido!

O Sr. Agamenon Magalhães- Aí está o critério partidário. (Apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES - Foi clamorosa, injustamente, demitido. Ê um homem pobre, carregado de fam!1ia. Veio às portas da Câmarà procurar o líder do Rio
Grande do Sul para que favorecesse o seu regresso ao Estado natal. Fora imolado,
brutalmente sacrificado ao civismo do Rio Grande, que ousa, perante a magistratura
caricata do Catete, ter um candidato a Presidente da República. (Muito bem.)

O Sr. Belisário de Souza -Confiança não se impõe.
O Sr. Souza Filho - Permite-me o orador uma interrupção? O Sr. Antônio
Carlos está demitindo adjuntos de promotores, delegados e funcionários públicos,
porque são amigos do Sr. Mello Vianna.
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O Sr. Belisário de Souza - Não há lugar de maior confiança do que delegado de polícia.
O Sr. Souza Filho - A magistratura política de Minas, portanto, também é
caricata.
O Sr. Presidente - Lembro ao nobte orador que está a findar a hora do
expediente ..
O SR. JOÃO NEVES -Em poucas palavras concluirei a minha oração.
Se eu me entregasse à explanação dos acontecimentos e dos fatos falariaquem sabe? - talvez um dia inteiro, fatigando os meus colegas, que me escutam
com a generosidade habitual.
·

O Sr. Adolpho Bergamini- E é sempre um prazer ouvi-lo. (Apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES -Muito agradecido.
Quero, porém, rapidamente, traçar as linhas de nossa conduta e terminar
pelo quadro que vou esboçar da atualidade brasileira.
Estamos apenas na metade do caminho. Diante do balanço da luta, alentanos a certeza de que tudo envidamos para torná-la digna de nosso grau de civilização e de que o Presidente da República é por ela o único responsável. Só ele tem
irritado a contenda cívica com a sua parcialidade evidente. (Apoiados e não apoiados.)

O Sr. Souza Filho - Não apoiado; é uma injustiça, inspirada pelo partidarismo. (Muito bem.)
O SR. JOÃO NEVES - Ontem, como hoje, a Aliança Liberal está ·no seu
posto e dele não se arredará.
Não há duas coisas mais semelhantes do que a política oficial momentânea
no Brasil e os processos germânicos da guerra européia.
Os detentores do poder semeiam, com secreta volúpia, as notícias mais inacreditáveis. Quando sentem os golpes que lhes vibramos, dia a dia, contra a empreitada sinistra em que se envolveram por ambição e por cálculo, desencadearam contra nós a ofensiva dos boatos mais descabelados. E parece que há uma brigada contratada para a semeadura dos boatos de derrotismo. Ora. é o Dr. Borges de Medeiros escrevéndo uma carta ao Sr. Washington Luís, pedindo a paz e queixando-se de
que os rapazes estão deslustrando as tradições do Rio Grande, ...

O Sr. Souza Filho - Está na entrevista. de A Noite, condenando as vozes ardentes dos que pregam a revolução, e a alusão vai a V. Ex?
O Sr. A rios to Pinto -É matéria liquidada.

200

O SR. JOÃO NEVES - Acha o nobre Deputado por Pernambuco que o Sr.
Borges de Medeiros está contra mim ...

O Sr. Souza Filho - A alusão é evidente contra as vozes ardentes e jovens
que pregam a revolução.
O SR. JOÃO NEVES - Ora é o Sr. Arthur Bernardes que está em secretos
entendimentos com o inimigo; ora é o Sr. Getúlio Vargas que se acha descontente
com o andamento da campanha e quer capitular sem condições, rendido à discrição do adversário.
Por vezes, a gravidade dos energúmenos desce até a anunciar a morte do Sr.
Antônio Carlos, ou o seu precário estado de saúde.

O Sr. Belisário de Souza- O precário estado de saúde é do P. R. M.
O Sr. Souza Filho - Sabe-se que o Sr. Antônio Carlos está de boa saúde,
porque não bebe, não come, não freqüenta clubes ...
O SR. JOÃO NEVES - A teia das patranhas vai apanhando nas suas malhas
homens e fatos, tradições e reputações, confundindo no mesmo fabulário insípido a honra de uns e a dignidade de outros.
Nestes últimos dias, bacorejam que o Sr. Washington Luís tem sobre a mesa
uma carta com a proposta de nossa entrega sem condições e que eu pedira a S. Ex!!
uma entrevista e que se recusara a receber-me porque tinha agravos pessoais meus.

O Sr. Machado Coelho - Nunca ouvi falar nisso.
O Sr. Belisário de Souza - Nem nos jornais vi semelhante coisa.
O SR. JOÃO NEVES -Outros afirmam que o meu querido amigo e brilhante colega de jornada, que tão bem dirigiu, na minha ausência, a bancada gaúcha,
com o seu talento e a sua bravura, o Sr. Lindolfo Collor (muito bem), tinha estado
no Palácio do Catete, confabulando com o Sr. Presidente da República sobre a
nossa capitulação.

O Sr. Machado Coelho -Não somos nós que dizemos isso.
O SR. JOÃO NEVES -Desminto, formalmente, redondamente, absolutamente, semelhantes asserções.

O Sr. Machado Coelho -V. Ex~ não precisa de auxílio, mas eu o ajudo a
desmentir.
O Sr. Souza Filho - Alguns desses boatos foram registrados pela A Ordem,
jornal que se edita nesta cidade.
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O SR. JOÃO NEVES - Exiba o governo a carta, arrole testemunhas, decline
nomes e datas, fatos e atitudes. Diga por quem e quando lhe pedi entrevista. Sustente, se é capaz, que lhe fizemos quaisquer ofertas espontâneas de composição ou de
acordo.
A Aliança Liberal está colocada hoje no mesmo ponto de vista (apoiados)
em que se encontrava a 4 de agosto, quando José Bonifácio e eu aqui lhe demarcamos os rumos de ação e locamos a estrada para a marcha.
Não retrogradamos, não mudamos, não pioramos. (Muito bem. Palmas.)
Fique a Nação com estas palavras gravadas na sua consciência: a Aliança
Liberal nasceu de uma idéia. Vive não só pelo apoio moral e político dos que a compõem ...
O Sr. Souza Filho - Não apoiado. Nasceu do despeito. (Apoiados e não
apoiados.)

O SR. JOÃO NEVES - ... e dos que, dia a dia, nela se alistam, senão também
pelo conjunto de objetivos doutrinários, que são a sua exclusiva razão de existir.
O Sr. Pessoa de Queiroz - O Sr. Arthur Bernardes diz o contrário: que não
há princípios.

O SR. JOÃO NEVES -Jamais tomamos ou tomaremos a iniciativa de uma
transigência. (Muito bem.)
A Aliança Liberal cumprirá religiosamente a palavra empenhada à Nação
brasileira ... (apoiados. Palmas.)
O Sr. Pessoa de Queiroz -Faz muito bem.

O SR. JOÃO NEVES - ... e esta se acha menos no binômio político dos
seus candidatos do que na plataforma de 20 de setembro, que emoldura as figuras
de Getúlio Vargas e João Pessoa. (Muito bem. Palmas.)
O Rio Grande está onde estava. Convocado para a campanha cívica, não a
desamparará por todas as formas, pelas quais se faça mister derrotar o abuso do poder, a fraude, a corrupção, a ameaça. (Apoiados. Palmas.)
O Sr. Roberto Moreira - Coisas que não existem.
O Sr. Belisário de Souza -O orador esgrime contra moinhos de vento.
O Sr. Pessoa de Queiroz - Essas coisas só existem em Minas Gerais.
O Sr. José Bonifácio- Não ocorrem é em Minas impertérrita. (Muito bem.)
O Sr. Pessoa de Queiroz -Qual impertérrita! Esfacelada!
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O SR. JOÃO NEVES- O governo, mandando veicular as verdades notórias,
que ele cria e divulga, está apenas entrando na lógica das peças de Pirandello, em
ct•;a galeria lhe está reservado um lugar de eleição.
A principal característica do teatro do grande escritor italiano está em que
os seus persónagens participam de uma dupla feição - vivem de uma realidade interior que não corresponde ao que se passa objetivamente. Não sei se a Câmara conhece aquela jóia, que é o "Henrique IV", do notável artista da península.
O Sr. Faria Souto -A Câmara tem presente a carta de 10 de maio.
O SR. JOÃO NEVES - Num baile ·de máscaras, um homem se fantasiou
de Henrique IV, com toda a sua corte, com a sua Maria de Médicis, com os seus
pajens, as suas damas e os seus fidalgos.
No meio da festa, o herói enlouqueceu e a sua demência o conduziu a suporse, dali em diante, como sendo verdadeiramente o grande rei.
A famr1ia e os amigos, querendo criar-lhe um ambiente favorável à marcha
da paranóia, resolveram manter a mesma encenação da corte, e lá continuaram, no
terra-a-terra de todos os dias, Maria de Médicis, os pajens, as damas e os fidalgos
cercando de reverência e homenagem o espantoso alucinado.
Um dia, porém, o doente recuperou, subitamente, a razão, mas, ao ver tão
luzida e cômoda corte, julgou de melhor aviso continuar a farsa, impedindo a triste desilusão do seu agradável subjetivismo contra a desoladora realidade, que assim
o privava do trono, da corte e da felici.dade.
O Sr. Souza Filho -É o que se passa com a Aliança Liberal.
O SR. JOÃO NEVES- Atravessa a política brasileira a sua hora pirandeliana.
Clamam as oposições, acusando o governo na prática inescrupulosa das derrubadas. Os amigos do governo tacham o requisitório de falsidade revoltante. Podemos os libelários declinar nomes, cargos e datas. Não importa. Os amigos do governo continuam a afirmar a improcedência da imputação. Tudo é falso. O Diário Oficial é uma ilusão visual.
Afirmam os da Aliança que o Banco do Brasil tem sido um instrumento de
propaganda da candidatura oficial. Mas respondem os amigos de Henrique IV que
·
a asseveração é absolutamente improcedente.
O Sr. Faria Souto - As provas· não são apresentadas.
O SR. JOÃO NEVES - O Sr. Silva Gordo pede demissão da Presidência do
Instituto de Crédito por não se conformar com certas finalidades especiais. A carta
não existe para os reacionários. Tudo se resume numa simples adesão à mazorca por
parte do homem que, na véspera, confessadamente, salvara o país de uma crise
cambial.
O Instituto do Café desaba do dia para a noite, como a casa de Swift, que
se desmoronou ao peso de um pardal. O Banco do Brasil fecha praticamente os
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guichês; as Bolsas cerram as suas portas. O Governo de São Paulo anuncia um empréstimo, mas as arcas continuam escandalosamente vazias. Nada disso, porém, tem
contornos de realidade.
O Sr. Souza Filho- E V.

Ex~s

se comprazem com a calamidade.

O SR. JOÃO NEVES - São simples intrigas da oposição liberal, exclama o
Henrique IV do Catete e a corte o repete feliz de havê-lo convencido. A Nação nada
em fortuna e em bom humor. ·
Já estão, porém, despertando os comparsas da nossa peça de pirandelismo
brasileiro.
É o próprio Henrique IV quem dá o sinal de alarme, fazendo marchar para
o sul batalhões que ele remove, na ânsia de afrontar os seus contrários.
Ele mesmo já escreveu a sua ordem do dia inicial, apresentando à República
as suas tropas em continência, os aviões com que pretende bombardear os seus adversários e até a esquadra com que vai subjugar os que se encontrem em campo
oposto à candidatura de sua preferência.
A cura, como a do herói de Pirandello, há de chegar.
Talvez nessa hora, entretanto, a corte não o convença de que tem razão.
(Muito bem, muito bem. Palmas no recinto e nas galerias. O orador é vivamente
cumprimentado.)
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MANOBRAS DA CANDIDATURA OFICIAL

30-11-1929

O SR. JOÃO NEVES (Pela ordem, requer e obtém permissão para falar
da bancada.) - Sr. Presidente, por ocasião do último discurso que proferi nesta
Casa, afirmei, em resposta a aparte de um dos nobres Deputados da Maioria, que
tinha em meu poder radiogramas apanhados por estações particulares, nos quais se
aludia a certas manobras urdidas pelos partidários da candidatura Júlio Prestes,
contra a autonomia do Rio Grande do Sul. Há muito que possuo cópias, fornecidas por amigos pessoais, de comunicações feitas por aqueles correligionários da
candidatura oficial, no meu Estado.
Não me encontrava no recinto, ontem, quando o eminente representante
de São Paulo, o Sr. Roberto Moreira, procedeu à leitura de um telegrama expedido pelo Sr. Antônio de Moraes Fernandes, contestando que houvesse, em recados
transmitidos ao Sr. Ministro da Justiça, feito referência a planos atentatórios ou
possivelmente atentatórios da autonomia do Rio Grande do Sul.
No discurso a que me estou reportando, não fiz nenhuma alusão a radiogramas endereçados pelo Sr. Moraes Fernandes ao Ministro da Justiça, mas a radiogramas que conteriam as referidas ameaças. Vou agora, sem outra preocupação que
não a da leitura dos citados despachos, dar conhecimento à Câmara, e por intermédio dela ao País, das comunicações que se acham em meu poder e às quais fiz
alusão.
Antes de me referir àquela em que se fez menção direta a movimentos combinados, e em que estão envolvidos os Srs. Ministros da Guerra e da Justiça, quero
assinalar à Casa, como mais um padrão da falta de amor que o Presidente da República vota ao nosso País, uma circunstância constante de radiograma que igualmente lerei.
O ensino está, também, como todos os aparelhos do Governo, subordinado
aos interesses da candidatura oficial; também ele está prestando seu concurso para
o emprego dos elementos favoráveis à candidatura do Sr. Júlio Prestes, e para que
de seu aparelhamento sejam destituídos ou exonerados, sem causa, funcionários
que só honravam o Departamento Nacional de Ensino. (Apoiados.)
Em meu anterior discurso, tive ocasião de repetir que haviam sido dispensados de inspetores das Faculdades de Medicina e de Direito de Porto Alegre,
respectivamente, os Srs. Drs. Luiz Henrique de Souza Lobo e Alcides Flores Soares.
Nenhum desses distintos profissionais cometera a mais leve falta que legitimasse
aquelas injustas exonerações. Ao contrário disso, são homens e profissionais dignos
do maior acatamento e somente a cor política de suas simpatias pessoais foi que determinou o inqualificável afastamento dos mesmos das funções técnicas que enobreciam.

O Sr. Nelson de Senna - O mesmo se observou em Minas Gerais, onde
foram substituídos todos os inspetores.
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O SR. JOÃO NEVES - Lembro-me de que, naquela ocas1ao, invoquei o
testemunho do nobre Líder da Maioria, que fora, supunha eu, e suponho ainda,
professor do Sr. Dr. Alcides Flores Soares, na gloriosa Faculdade de Direito de
São Paulo. O Dr. Flores Soares, sobre ser um caráter inteiriço, fora estudante modelar, a ponto de estar o seu retrato colocado no Panteon Acadêmico da escola
paulista ...

O Sr. José Bonifácio - O Governo não se está importando com isso.
O SR. JOÃO NEVES - ... um dos mais ilustres discípulos que já transitaram pela velha e tradicional Faculdade de Direito. (Apoiados.)
Agora, repare a Câmara em como o Governo não se limita a substituir
funcionários modelares por outros que apenas trazem, como título de recomendação especial, o de suas simpatias pela candidatura oficial.
Vai mais longe o Governo. Com a atitude assumida, está prejudicando os estudantes e o próprio ensino. Neste momento, foram nomeados inspetores das Faculdades de Direito e de Medicina, respectivamente, os Srs. Ivo Roxo e Lafayette
Silveira Martins Rodrigues Pereira.
Pois bem, até esta data, em pleno período de exames, nenhum dos novos
funcionários tomou posse de seu cargo ou se encontra, sequer, na Capital do Estado
do Rio Grande do Sul, para assistir aos exames e, assim, legitimar os resultados das
bancas a que se estão submetendo ou se devem submeter os estudantes de Direito e
de Medicina do Rio Grande do Sul.
O Sr. Lindolpho Collor - Os exames começarão por estes prox1mos dias.

O SR. JOÃO NEVES - Exatamente.
Acontece, até, o seguinte: o fiscal da Faculdade de Direito, exonerado, e
tendo conhecimento da sua demissão, é claro que não compareceu para assistir aos
exames; o inspetor da Faculdade de Medicina, porém, soube apenas pelos jornais
que foi substituído no seu cargo; não recebeu a portaria de sua exoneração e, por
isso, continua ainda a prestar um favor aos seus patrícios, presidindo, com a solidariedade, parece, do próprio Governo e do próprio Departamento Nacional de Ensino, os exames realizados neste momento.
Passo a ler os documentos que representam novos atestados frisantes da dolorosa hora que atravessa a República (apoiados), em que tudo é submetido ao capricho ditatorial de alguém para quem as repartições públicas, o ensino, as faculdades
superiores, as próprias Classes Armadas não são senão instrumentos bastardos de
simpatias ou de ódios. (Muito bem.)
"Porto Alegre, 23- Ivo Roxo ... "
Trata-se do Dr. Ivo Roxo. É o novo fiscal nomeado para a Faculdade de
Direito, em substituição ao Sr. Dr. Alcides Flores Soares.
" .... - Rua Gonçalves Dias, 13 - Acadêmicos amigos nossos indagam devem fazer exames Medicina Direito sem presença fiscais ou sem apro-
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vação destes bancas organizadas para exames finais. Medicina fazendo exames ·com anuência fiscal dispensado estava ausente acompanhando Aranha
excursão reservada. Direito seguirá mesma trilha procedendo exames. Não
pode Ministro intervir caso para chamar cumprimento lei aqueles estabelecimentos filiados politicalha rio-grandense?"
Interrompo aqui a leitura. É um rio-grandense, o Sr. Moraes Fernandes, que
chama de instrumentos filiados à politicalha do Rio Grande as Faculdades de
Direito e Medicina daquela Capital, dois autênticos títulos de glória para a cultura
de nossa terra (apoiados), duas escolas que honrariam qualquer Capital do nosso
País (muito bem), feitas pelo sacrifício, pelo esforço, pela dedicação, ...

O Sr. José Bonifácio -Aliás, são estabelecimentos de grande renome.
O SR. JOÃO NEVES - ... pelo altruísmo dos advogados, dos magistrados
e dos médicos do Rio Grande do Sul. (Muito bem.)

O Sr. Lindolpho Collor - Faculdade de Direito cursada pelo próprio Sr.
Moraes Fernandes.
O SR. JOÃO NEVES -Exatamente. Faculdade onde tirou seu diploma e
que tem a sua frente o Desembargador Manoel Andrade Rocha, ...

O Sr. Lindolpho Collor - Glória da magistratura do Brasil.
O SR. JOÃO NEVES - ... Presidente do Superior Tribunal - glória da
ciência jurídica ...

O Sr. Lindolpho Collor - Um dos maiores jurisconsultos de nossa Pátria.
O SR. JOÃO NEVES - ... e um dos mais brilhantes jurisconsultos da nossa
Pátria.

O Sr. Ariosto Pinto - Caráter incorruptível.
O SR. JOÃO NEVES -Os professores das Faculdades de Direito e de Medicina recebem, atualmente, pela sua presença na cátedra, 200$, 300$ ou 400$ por
mês, quantia que talvez sequer pagará o transporte da residência deles para a sede
das escolas em que professam as disciplinas a seu cargo. E são esses dois monumentos da cultura gaúcha que alguém tacha de instrumentos filiados à politicalha
rio-grandense!

O Sr. Lindolpho Collor- E de um dos quais V.

Ex~

é aluno laureado.
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O SR. JOÃO NEVES - Deles, na sua quase totalidade, saíram os homens
que estão servindo ao Rio Grande do Sul nas posições de maiores responsabilidades (muito bem); lá estão hoje os moços do Rio Grande do Sul, aqueles que o servem com dedicação, com patriotismo e com desinteresse, e que apóiam desassombradamente a causa pela qual o nosso Estado se está batendo nos altos conselhos da
Federação brasileira. (Muito bem.) Por isso, aqueles estabelecimentos são filiados
à politicalha do Rio Grande do Sul!
Continuo, Sr. Presidente, a leitura:
"Exames assim feitos terão devido valor?"
Eis a pergunta que se faz e que demonstra como o ensino está sendo abastardado e, agora - digo eu, e com razão -submetido aos interesses da politicalha oficial, às necessidades de uma candidatura imposta à Nação, até com sacrifício da
mocidade rio-grandense.
Continua o despacho:
"Não seria preferível tomar medida extrema suspensão tais exames?
Atitude acintosa acadêmicos ficará apenas depois telegrama passado Ministro. Responda urgência. Abraços. -Moraes Fernandes."

. O Sr. José Bonifácio - Aliás, é ao que estão visando com essa pressão sobre
a classe acadêmica.
O SR. JOÃO NEVES -Não é só isso.
Vou agora, Sr. Presidente, provar, com esses mesmos elementos, o que
tantas vezes hei afirmado da tribuna, e que já foi repetido por ilustres oradores da Aliança Liberal e pela pena de brilhantes jornalistas, isto é, que neste instante da vida nacional o Governo da República, simbolizado no seu Presidente,
está servindo aos apetites e às paixões de-um grupo contra os interesses da Nação.

O Sr. José Bonifácio -Apoiado.
O Sr. América Barretto -Não apoiado.
O SR. JOÃO NEVES - Tem-se repetido, com uma incoerência capaz de
gerar, já não digo um sorriso nos que escutam, mas a indignação das vítimas, que o
Sr. Presidente da República é um magistrado imparcial nesta batalha travada entre
o espírito retrógrado do passado e as esperanças do futuro. Quem afirmou isto
aqui, fê-lo contra a evidência das provas.
Pois bem. Vou provar agora que o ensino ainda é atingido por essa deturpação do senso republicano.
Aqui está outro despacho, mostrando que até o Colégio Militar de Porto
Alegre é trazido também à forja da questão política, é também um instrumento
com que se quer agredir os que trabalham e lutam pela maior grandeza da Pátria.

O Sr. América Barretto - Como pode V. Ex<;! garantir a autenticidade desses telegramas?
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O SR. JOÃO NEVES -Eu já esperava pelo aparte. A autenticidade está nas
referências aos nomes aí mencionados, as quais provarão que não criei esses telegramas.

O Sr. América Barretto - Eu não seria capaz de dizer que V.

Ex~

os tivesse

inventado.
O SR. JOÃO NEVES - Em todo caso, o aparte do ilustre Deputado pela
Bahia é uma interrogação muito natural: mas o confronto entre esses despachos e a
existência dos indivíduos aqui mencionados ...

O Sr. Lindolpho Collor -E a concatenação dos fatos.
O Sr: Ariosto Pinto - A prova circunstancial.
O SR. JOÃO NEVES - ... é de ordem a fazer gerar em todos os espíritos,
mesmo nos que padecem enfermidade hamletiana na política, a certeza de que esses
despachos são a expressão exata da verdade.

O Sr. José Bonifácio ~ Se não tivessem autenticidade, V. Ex~ não estaria
procedendo à leitura dos mesmos.
O SR. JOÃO NEVES- Eis o despacho:
"Comandante Colégio Militar pediu para aí nomeações vermelhos
getulistas. Esse pedido é prejudicial nossa causa. Deves conseguir nomeação
destes que indico: para inspetor primeira classe, Perci1io Feijó Caldas;... "

O Sr. José Bonifácio -É a política eleitoral envolvendo o ensino.
O Sr. Américo'Barretto- Em Minas está-se fazendo a mesma coisa?
O SR. JOÃO NEVES- Prossigo a leitura:
" ... para inspetor da 2~ classe, Érico Feio Silva Filho; para serventes: Adão Appolinário Silva, Arlindo Lopes Amado, Bonifácio Braga. E o
negócio do Eurybiades?" (Hilaridade.)
Srs. Deputados, por vezes esses despachos entroncam nas regiões do ridículo.
O autor, Sr. Moraes Fernandes, pergunta agora: "E o negócio do Eurybiades?"
Vou interromper a leitura para explicar à Câmara o negócio do Eurybiades,
que tanto preocupa os minguados partidários da candidatura Prestes, no Rio Grande
do Sul.
Eurybiades, Srs. Deputados, é o Dr. Eurybiades Dutra Villa, cidadão que é
uma das maiores afirmações de dignidade pessoal e cívica na minha terra (apoiados),
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ex-Chefe de Polícia no Governo do Sr. Borges de Medeiros, ex-Deputado Estadual;
advogado de grande clientela, que nele deposita toda a confiança, o Sr. Eurybiades
Dutra Villa é, paralelamente à sua vida profissional, representante -não sei bem se
o termo técnico está certo - do Departamento Nacional do Ensino, incumbido de
presidir as bancas de exames parcelados.
O Dr. Eurybiades Dutra Villa é funcionário modelar, tão modelar que o
professor Aloysio de Castro, que é um homem de alta dignidade (muito bem), individualidade acima das paixões e dos partidos, tem recalcitrado em conceder-lhe
a disputada exoneração.
Tenho em meu poder outro curioso despacho, que o meu querido amigo
e brilhante colega, Sr. Lindolpho Collor, conhece, mas que, creio, não trouxe
agora, despacho em que o Sr. Moraes Fernandes diz aos seus parceiros na empreitada
contra o Rio Grande do Sul: "ou Eurybiades ou eu."

O Sr. Lindolpho Collor - Há esse dilema.
O SR. JOÃO NEVES - "Ou Eurybiades é exonerado ou abandono o meu
posto"; e acrescenta mais, que o professor Aloysio de Castro tem criado todas as
dificuldades, chegando a mandar uma carta congratulatória ao Dr. Eurybiades.

O Sr. José Bonifácio - No entanto, os Srs. Deputados da Maioria não dão a
menor explicação a respeito.
O SR. JOÃO NEVES -Continuo a leitura:
"E o negócio do Eurybiades?"

O Sr. Adolpho Bergamini- Nota-se que é um negócio triste.
O SR. JOÃO NEVES:
"E as outras nomeações? Apura o negócio do Chico Marinho e do
Dr. Seraphim Santos Souza. Precisamos agir com energia e presteza."
(Riso)
Não sei se a palavra teria sido colocada com segundas intenções. Ê possível...

(Riso.)
"Seguiu Araranguá Pinto Amando, que vai se entender"Ministro."
Pinto Amando é outro que faz parte da escassa corte e foi destacado para o
Ginásio Lemos Júnior, do Rio Grande, em substituição do ilustre Juiz, Dr. Joaquim
Américo Carneiro Pereira, cujos títulos e dotes enalteci há tempos na tribuna da
Câmara.

O Sr. Lindolpho Collor - Com toda a justiça.
O SR. JOÃO NEVES - ... com toda a justiça, é verdade.
Continua o despacho:
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"Tavares - Oscar Tavares; este nome está guardado no Rio Grande
do Sul; é quem transmite informações e espionagens- Tavares continua por
enquanto Pelotas. Mandarei cifrado importância hoje ou amanhã. Abraços.
-Moraes Fernandes. "
Sr. Presidente, se desta luta política não ficasse memória e subsistissem só
esses curiosos despachos, o historiador de amanhã encontraria neles elementos para
fazer uma extensa e interessante psicologia da época.
O Sr. América Barretto -Assim como na revelação deles.
O SR. JOÃO NEVES -Na revelação deles também. Estamos -digo-o ao
ilustre colega .pela Bahia -na situação de homens que se defendem de outros homens que têm o poder nas mãos e dele abusam. (Apoiados.)
O Sr. José Bonifácio -Admira que haja quem justifique situações destas.
O SR. JOÃO NEVES - Havemos de nos defender com todas as armas possíveis e necessárias, e evitar atentados que subalternizam até o ensino superior e
secundário da República.
O Sr. Raul de Faria - Esse telegrama define uma época.
O Sr. José Bonifácio -É sempre o Governo a se diminuir.
O SR. JOÃO NEVES - A atitude que adotamos, exibindo às claras as provas por nós colhidas, é aquela mesma que tiveram certos países, na grande guerra
européia, a fim de se precaver contra as insídias dos adversários. (Muito bem.)
Temos agora nas mãos elementos preciosos, que atestam a incorreção com
que se trata o Rio Grande do Sul e, mais do que isto, a prova evidente e esmagadora
de que o Presidente da República está apenas ao serviço de sua paixão, de seus caprichos, ... (Apoiados e não apoiados.)
O Sr. José Bonifácio- É um faccioso.
O SR. JOÃO NEVES - ... dividindo a República·, comprometendo todos
os aparelhos do Governo, ao serviço das suas mesquinhas intenções facciosas.
O Sr. Lindolpho Collor- Estamos no caso da fábula de La Fontaine: "c'est
un animal tres méchant; quand on l'attaque, il se défend".
O SR. JOÃO NEVES -Vou continuar. Alguns desses despachos, que vou
ler, servirão de Controle uns dos outros, e, assim, responderei à arguta interrogação
do meu prezado colega pela Bahia. São radiogramas que deveriam talvez ser lidos
pelos meus colegas da Maioria. Vou proceder à sua leitura, para constituírem
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peças de convicção, a fim de que sobre eles se edifique a certeza de toda a Câmara
a respeito da veracidade de tudo quanto estou exibindo ao e;xame do País.
"Dr. Júlio Prestes -São Paulo.
De Porto Alegre - Data 17.
Acabo receber seguinte telegrama urgente de Pelotas: "Rio Grande
teatro cenas vandalismo depois meu enterro . .. "
O sentido aqui é figurado.
" ... ontem reunidos Tavares, Dr. Octavio Oliveira, Adalberto Pereira, cercado hotel população procurando invadi-lo, tiroteando fito matar-nos.
Escapamos milagrosamente. Autoridades declararam não ter força garantir
nossas vidas. Obrigados sairmos madrugada. Instadas autoridades declaram
hoje população nos massacraria caso permanecêssemos cidade. Reitor
Ginásio, outros elementos políticos insuflaram movimento. Providencie urgente Governo. Situação gravíssima. Pedimos qualquer auxüio financeiro
qualquer emergência. Abraços."

O Sr. América Barretto - Pouco importa, para provar. O telegrama termina com uma "facada" ...
O Sr. Cândido Pessoa- Que diz a Maioria agora? Está calada.
O Sr. América Barretto -Não podem ser autênticos esses telegramas.
O Sr. Raul de Faria - Escaparam dos tiros e deram uma "facada"!.
(Riso.)
O SR. JOÃO NEVES- Seguem-se as assinaturas:
"Pinto Amando, Inspetor Ginásio Lemos Júnior. - Oscar Tavares,
Inspetor Federal Ginásio Pelotense."
E conclui o Sr. Moraes Fernandes, no seu telegrama:
"Diante exposto, rogo V. Ex? imediatas decisivas providências
garantir vida nossos amigos. Atenciosas saudações. -Moraes Fernandes."
O Sr. Moraes Fernandes não fez pedido financeiro. Parece que não endossou
as dificuldades em que se encontram os seus correligionários. Reclamou apenas garantias de vida.
Eis, Sr. Presidente, mais um rádio:
"Ivo Roxo - Rio.
Em resposta seu cifrado, acabo receber, digo maior sinceridade, não
deve vir sob pena grande perigo vida. Já telegrafei Silveira ... "
Refere-se ao Sr. José Júlio da Silveira Martins.
" ... sobre mesmo assunto ... "
Quer dizer, para não ir. E acrescenta:
" ... há perigo Rio Grande, Pelotas, e aqui é muito pior."
Refere-se a Porto Alegre. (Riso.)
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" ... Tavares em Pelotas perigo ... "
É a grei toda em perigo.

" ... Archimino não pode voltar exercício cargo, está aqui comigo ... "
Isto é, na trincheira ... (Riso.)
" ... vocês ajam máxima energia pró nossa causa junto Governo. Abraços.
Moraes Fernandes. "
Há ainda muito mais, Sr. Presidente. Vou ler agora a conferência radiográfica entre os Drs. Moraes Fernandes e José Júlio da Silveira Martins, um em Porto
Alegre e outro em São Paulo:
"De São Paulo - Ao Dr. Moraes Fernandes - Boa tarde, que há?
Silveira Martins."
O Sr. José Bonifácio -É muito interessante.

O SR. JOÃO NEVES -É profundamente interessante.
O Sr. Ariosto Pinto -É uma página de humorismo.
O Sr. Raul de Faria -E profundamente doloroso ...
O Sr. Lindolpho Collor- Ridículo!

O SR. JOÃO NEVES (continuando a ler):
"De Porto Alegre - Dr. Moraes diz boa tarde .. Situação mesma
descri ta."
É como ao tempo da guerra européia, o comunicado oficial: "A l'Est rien
de nouveau': (Riso.)
O Sr. José Bonifácio -O interessante é que cada um está pensando que tem
muita gente consigo.

O SR. JOÃO NEVES (prosseguindo na leitura):
"De São Paulo - S. Martins diz - ainda não foi nada resolvido pelo
Júlio."
Peço perdão à Câmara de estar lendo o nome do ilustre Presidente de São
Paulo tal como aqui se acha. Refere-se o despacho naturalmente ao honrado Sr.
Júlio Prestes.
"Devido à situação financeira, entretanto, ele me disse que ia conseguir alguma coisa para ser remetido até normalizar a situação ... "
O Sr. Raul de Faria - Depois de realizado o empréstimo ...

O SR. JOÃO NEVES (lendo):
" ... cumprindo após o compromisso que tomou. Labarthe telegrafou ontem dizendo embarcar para tratar desse assunto ... "
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Deve tratar-se do assunto financeiro.
" ... porém lhe respondi dizendo que não embarcasse, que estava trabalhando. Ele aceitou o alvitre respondendo hoje que não viria."

O Sr. América Barretto - Apelo para o bom senso dos nobres colegas. Era
impossível que tais pessoas tivessem passado esses telegramas.
O Sr. Lindolpho Collor - Ê o que parece a V. Ex~.
O Sr. José Bonifácio - O nobre representante baiano está duvidando dos
seus próprios correligionários!
O SR. JOÃO NEVES - Ilude-se o digno colega pela Bahia. Tenha S. Exé!- a
bondade de me ouvir: o seu aparte é muito justo, pois é realmente incrível que se
tenha isso passado. Peço, porém, a S. Ex~ aguardar a leitura, pois verá como os
fatos e os nomes tiram as dúvidas. Ouça a Câmara.

O Sr. José Bonifácio- Ouça calada.
O SR. JOÃO NEVES (continuando a ler):
"Deves procurar casa para o jornal. Devemos, custe o que custar,
fazer o jornal sair para não passarmos por covardes. O material está na estação, tudo encaixotado para seguir. Sobre o Pery de Oliveira, de Passo
Fundo, devo informar-te que está plenamente com a nossa causa pronto
para tudo."
O Sr. Pery de Oliveira é o fiscal, já reconduzido, para inspecionar o Ginásio
de Passo Fundo.

O Sr. América Barretto - Pouco importa, para provar, a veracidade desse
despacho.
O SR. JOÃO NEVES - Estou citando nomes que são bem conhecidos dos
habitantes do Rio Grande do Sul. Sabe o nobre colega a que jornal se refere o Sr.
José Júlio da Silveira Martins? Alude ele às oficinas do extinto "Jornal do Commercio" de São Paulo, cujo material foi adquirido pelos elementos "prestistas" do Rio
Grande e está encaixotado, a fim de ser remetido para lá, e destinado à instalação
do órgão oficial dos nossos adversários. Isso. é público e apelo para os Deputados
paulistas, que me ouvem. Não faço acusações sem base. Só aludo ao que é verdadeiro.
Não digo que foram os "prestistas" do Rio Grande que compraram, nem
os outros que pagaram: não quero afirmar, mesmo porque o Sr. Moraes Fernandes é um homem pessoalmente honrado e muito digno, na sua vida particular.

O Sr. Lindolpho Collor - V.
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Ex~

faz a mais rigorosa justiça.

O SR. JOÃO NEVES - É um homem pobre. Isso até o engrandece, porque, tendo lutado no ostracismo, até agora não aceitou situação que lhe podia
ser oferecida pelo Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Lutou sempre de
baixo, sendo homem pobre. Lamento que esteja dando agora a colaboração na
causa da candidatura oficial.

O Sr. José Bonifácio - Foi mal inspirado, ficando contra o Rio Grande
do Sul.
O SR. JOÃO NEVES -Digo que esse jornal, a que refere o rádio, é o que
vai ser editado com as oficinas compradas ao extinto "Jornal do Commércio", de
São Paulo.
Continuo a leitura:
"De Porto Alegre. Preciso venha alguma coisa com maior urgência.
Recebi telegrama Labarthe, pedindo nomeações D. Pedrito. Vou providenciar. Temos jornal romperá situação. Não mande material sem ordem
minha."
Este jornal, segundo parece, é "O Tempo", do Rio Grande do Sul, que,
aliás, não rompeu até agora conosco. É possível que rompa.
Prossigo na citação:
"De São Paulo ao Dr. Moraes - Coronel Marreco Cunha - são nomes
do Rio Grande do Sul - acaba de aderir nossa causa, telegrafando ao Labarthe. Pery não fez nenhum pedido até agora. Sabe ele que só atenderei de
pleno acordo com o chefe - é o Sr. José Júlio que lisonjeia o Sr. Moraes
Fernandes- tenho vontade aparecer aí avião, o que achas? S. M."
Telegrama de Porto Alegre:
"Não venhas. Estamos beira vulcão revolução prestes arrebentar não sei que paixão tem ele pela palavra "Prestes" ... -tenho seguros informes
respeito. Não embarques modo algum material. Manda então Santa Catarina,
providenciarei recebê-lo lá. Hoje mandei longo cifrado Ivo. -Moraes Fernandes."
De São Paulo:
"Mando cifrado para aí, hoje, a fim informar Presidente tomar providências seguras Coronel Joaquim Rodrigues, Santo Ângelo; este mandou
emissário aqui, seu filho disse que teríamos pessoal, ali, para tudo. Qual é
o jornal romperá? Por que não rompo já? -Silveira Martins."
Vou agora explicar esta alusão ao Coronel Joaquim Rodrigues. E assim
aproveito para, com a direta menção que faço ao nome e situação, oferecer controle àqueles que tenham a mais leve dúvida sobre a autenticidade dos documentos que
estou lendo.
O Sr. Coronel Joaquim Rodrigues é um digno rio-grandense, Vice-Intendente eleito pelo Partido Republicano de um dos maiores Municípios de nossa terra,
o de Santo Ângelo, como poderá dizê-lo o Sr. General Potyguara, presente, e que
conhece o nosso Estado. Santo Ângelo é sede até de guarnição militar.
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O Coronel Joaquim Rodrigues rompeu com o Partido Republicano e aderiu

à candidatura Prestes. O Coronel Joaquim Rodrigues é um homem de bravura e
teve a sua vida em grave perigo, por ocasião do combate da Ramada, travado entre
forças da legalidade, naquela ocasião ao mando do Tenente-Coronel Emílio Lúcio
Esteves, estando do lado oposto o próprio Luiz Carlos Prestes. O Coronel Joaquim
Rodrigues afastou-se do nosso Partido e aderiu, como disse, à candidatura Prestes.
É esse nome que vem mencionado no despacho, dizendo o Sr. Moraes Fernandes
que ele mandou um filho a Porto Alegre afirmar que teriam eles, prestistas, ali, em
Santo Ângelo, pessoal para tudo. Guarde a Câmara bem estas palavras - "pessoal
para tudo':
Continuo a ler:
"De Porto Alegre: Podemos marcar encontro Paraná ou Santa Catarina."
O Sr. Manoel Villaboim -Quem foi que escreveu?
O SR. JOÂO NEVES - Quem está falando é o Sr. Moraes Fernandes. O
nobre Líder da Maioria não ouviu as referências que fiz para autenticar esse despacho. Peço permissão para concluir a leitura:
"Caso venhas aqui serás liquidado. Não é brinquedo. É verdade pura.
Estamos correndo grande perigo de vida. Precisamos ser amparados urgência.
Marca lugar entendimento verbal toda urgência. Mandarei cifrado logo por
aqui. Já sabia adesão Coronel Rodrigues Santo Ângelo, bem como ida seu
filho aí. Temos toda parte pessoal para tudo. É justamente pedido tratei
carta. Depende recursos ordem agir. Dores já rompeu Governo."
Dores de Camaquã é um Município do Rio Grande. A adesão é pura fantasia ...
"Jornal romperá- nada posso fazer sem meios hábeis."
Guarde a Câmara esta expressão - meios hábeis! Isso é sinônimo de transações com finalidade especial. Meios hábeis quer dizer dinheiro para fazer a campanha.
O Sr. Alberico de Moraes -Em uma campanha eleitoral todo candidato gasta dinheiro do seu bolso. É natural.
O SR. JOÂO NEVES - Se o dinheiro sai do bolso do particular, honra seja
ao patriota; se sai do Tesouro Público ...
O Sr. Alberico de Moraes - Acha o orador que alguém se candidata ou faça
campanha à custa do Erário Público?
O Sr. José Bonzfácio - Para que serve a carteira eleitoral do Banco do
Brasil?
O Sr. Alberico de Moraes -É muito fácil dizer.
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O SR. JOÃO NEVES - ... se sai do Tesouro Público, maldito seja o indivíduo que se apodera dos dinheiros públicos para servir a causas particulares. (Apoiados.)
Continuo a leitura:
"Temos muitos amigos nosso lado mas necessitam tudo quanto é eficiente. Manda urgência pedido e terás prova imediata. Não estou dormindo,
amigo. Preciso porém ser efetivamente amparado, pois jogo com meus amigos até a vida no caso. -Moraes Fernandes."
De São Paulo:
"Ivo poderá seguir aí assistir exames como fiscal? Avisa com segurança. -Silveira Martins. "
Essa referência pode ser confrontada com o telegrama do próprio Sr. Moraes
Fernandes ao Dr. Ivo Roxo, nomeado fiscal da Faculdade de Direito de Porto Alegre, em substituição ao Dr. Alcides Soares. Creio que ninguém tem dúvidas de que o
fiscal foi nomeado.
O Sr. Alberico de Moraes -Mas que tem receio de comparecer, de ser vítima
de violências, tal o ambiente que lá existe.
O SR. JOÃO NEVES - Talvez com medo de ser degolado pelo Sr. Getúlio
Vargas? ... (Riso.)
O Sr. Alberico de Moraes- Não, porque os rio-grandenses não são degoladores, a meu ver. Há receio, sim, das perturbações da ordem.
O SR. JOÃO NEVES - Se o nobre colega, Sr. Alberico de Moraes, quisesse
prestar atenção à minha "dilatada arenga", para servir-me da expressão do brilhante
Deputado por São Paulo, Sr. Roberto Moreira ...
O Sr. Alberico de Moraes -Estou ouvindo o orador com prazer. Não partiu
de mim o aparte, pondo em dúvida a veracidade do despacho. Acho, porém, que a
situação do Rio Grande do Sul não é de inteira segurança para uma campanha de
homens que se dizem liberais, porque até pessoa nomeada para fiscalizar os exames em uma escola hesita comparecer. Aliás, estou tendo. notícia disso pelo papel
que V. Ex~ tem em mão.
O Sr. José Bonifácio - Que, se não fosse despacho autêntico, o orador
não leria.
O Sr. Ariosto Pinto - Tão autêntico quanto os que foram lidos pelo Sr.
Roberto Moreira.
O Sr. América Barretto - S.

Ex~

leu originais e não cópias.
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O SR. JOÃO NEVES -Tanto maior é a minha sinceridade, quanto estou
lendo tudo - o que é bom e o que é mau.
O Sr. Alberico de Moraes - Nem seria próprio de V. Ex~ ler uma parte e
não ler a outra. Também posso dizer que estou aceitando tudo, para ser agradável
ao nobre orador, ...
O Sr. Lindolpho Collor -Para ser agradável à verdade.
O Sr. AlbericÓ de Moraes - ... mas quero também que S. Ex~ aceite que a
situação do Rio Grande do Sul é perigosa até para as pessoas que têm de exercer
uma função federal naquele Estado. (Trocam-se vários outros apartes.)

O SR. JOÃO NEVES - Impetro ao ilustre Deputado pelo Distrito Federal
que me permita continuar meu discurso, seguro de que no fim responderei às suas
observações.
O Sr. Alberico de Moraes -Peço desculpas por ter interrompido V. Ex~.

O SR. JOAO NEVES - Continuo a leitura da conferência radiotelegráfica
entre os dois paredros prestistas.
De Porto Alegre:
"Eles pretendem fazer demonstrações hostis ao Ivo."
Quer dizer, não é a vida do Sr. Ivo que correria perigo: seria apenas uma recepção menos amável, igual, talvez, à de latas vazias que já aplaudiram o Sr. Labarthe, no seu percurso pela serra.
O Sr. Alberico de Moraes -Ainda bem que V.

Ex~

o confessa.

O SR. JOÃO NEVES - Com muito prazer. Quando o povo vaia indivíduos
que abjuraram das suas idéias, faz muito bem. Exerce o direito. Honra aos rio-grandenses, que estão fazendo, por maneira até graciosa, a acusação perfeita e precisa
daqueles que se bandearam do credo parlamentarista para o reacionarismo puro e
simples.
O Sr. Lindolpho Collor - Até agora não houve violências no Rio Grande
do Sul.
O Sr. Alberico de Moraes - Não aplaudo as latas de querosene, mas, não
obstante, já as vi amarradas em homens que iam ocupar a Presidência da República e que são, hoje, chefes proeminentes na Aliança Liberal.
O SR. JOÃO NEVES - Aliás, não creio que o Sr. Labarthe chegue à Presidência da República.
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Sr. Presidente, continua o Sr. Moraes Fernandes:
"Acho bom não vir já. O que resolves sobre entendimento lembrado? Demoras aí? Responde.- Moraes."
De São Paulo:
"Acho bom nosso encontro agora: falarei a Prestes e te avisarei o
lugar e o dia, também o que devemos fazer. Aqui estou para decidir nosso
assunto. -Silveira Martins."
É um assunto que foi decidido, em São Paulo, com o ilustre Presidente do
Estado. Não sei qual seja; certamente, político.
Continuo.
De Porto Alegre:
"Minha casa, bem assim a do Lemos ... "
partidário da candidatura Prestes,
" ... e Carias ... "
é um Tenente reformado, que se encontra agora nesta Capital, onde veio, naturalmente, a serviço da candidatura oficial,
". . . vigiada sempre polícia. Aguardamos informes seguros serão
remetidos logo. Não esqueçam que precisamos ser amparados ou mais bem
socorridos com toda presteza."
Com toda presteza - de novo palavra fatídica.
"Aguardo aviso encontro reputo indispensável. Muitos abraços. Até
breve.- Moraes Fernandes."
De São Paulo:
"Tratarei agora esse assunto Prestes."
Repito o nome do ilustre Presidente de São Paulo, tal como está. Refere-se
o radiograma, evidentemente, ao Sr. Júlio Prestes, de São Paulo.
"Mostrarei termos nossa conferência ... "
O Sr. Júlio Prestes deve ter lido a conferência e ficado estupefato.
" ... e pedirei a ele que telegrafe Presidente República pedindo as necessárias garantias para o Chefe e amigo daí. Muitas felicidades. Abraços aos amigos. - Silveira Martins. "
Vou ler, agora, novos despachos do Sr. Moraes Fernandes aos seus amigos:
"Consegue com o nosso ilustre amigo General Sezefredo transferência Terceiro Sargento 79 B. C. Álvaro José Sant'Anna para qualquer dos
corpos Sexta Região, principalmente para 28 B. C., em Sergipe."
Deve estar presente algum Deputado por Sergipe, para dizer se lá estaciona
ou não essa unidade.
"Recomendado já encaminhou requerimento dia 19. Tenho outros
informes grande importância. Chegarão aí breve. Fala diretamente Presidente Washington sobre transferência imediata Rego Barros."
Trata-se de um oficial do Exército; creio que é o Coronel.
"O que ocupa lugar dele aqui no Colégio Militar é cabo eleitoral
Getúlio, precisa VOAR DAQUI INCONTINENTI. Abraços. -Moraes Fernandes."

219

Edifique-se a Câmara -um oficial do Exército, professor do Colégio Militar,
precisa "VOAR INCONTINENTI" de Porto Alegre, porque tem simpatia pela
candidatura do Sr. Getúlio Vargas! E manda-se buscar um oficial, a quem não quero
fazer semelhante injúria, mas que o autor do recado insinua como capaz de prestar
seu concurso à candidatura oficial.
Neste passo da vida política do Brasil, a situação criada, dentro do Rio Grande do Sul, pelo Sr. Presidente da República, fomentada pelo Sr. Júlio Prestes e
apoiada pelos Deputados da Maioria, constitui mais do que um atentado à nossa
imensa força política e partidária, constitui um atentado ao bom senso, já que
não quero usar de palavra mais dura. (Apoiados.)

O Sr. América Barretto - É lamentável que V. Ex~ produza acusações desta natureza, apoiado em documentos cuja veracidade não se pode provar.
O Sr. Cândido Pessoa - V. Ex~ põe em dúvida uma coisa dessas? Por que
não duvidou da veracidade dos despachos lidos, ontem, pelo Sr. Roberto Moreira?
Queira o nobre Deputado fazer a fineza de julgar mais digno o Sr. João Neves,
que seria incapaz de ler documentos falsos.
O Sr. América Barretto -Não estou dizendo que S.
falsos. Acho que deve provar a veracidade dos documentos.

Ex~

leia documentos

O SR. JOÃO NEVES - Eu não aceitaria, jamais, de nenhum Deputado insinuação que fizesse supor estar eu forjando telegramas para ler.

O Sr. José Bonifácio -V.

Ex~

está acima dessas insinuações.

O Sr. Raul de Faria -Seria incapaz disso.
Ex~

O Sr. América Barretto - O nobre orador permita um aparte. Reputo S.
incapaz de forjar telegramas.

O Sr. José Bonifácio - Se assim entende, deveria estar certo de que ele não
viria ler aqui telegramas que não tivessem autenticidade.
O Sr. América Barretto - O que acentuo é que as cópias dos telegramas fornecidas ao orador podem não ser autênticas.
O Sr. José Bonifácio -O orador afirma a sua autenticidade; V. Ex~ deve
dar-se por satisfeito.
O Sr. Lindolpho Collor - O nobre Deputado pela Bahia talvez quisesse que
tais telegramas fossem exibidos com a assinatura e o reconhecimento de firma.
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O Sr. América Barretto -Não; a minha objeção é que poderia ter acontecido que alguém quisesse ludibriar a boa fé do orador.
O SR. JOÃO NEVES -Peço aos nobres Deputados que escutem a resposta
que desejo dar ao ilustre representante da Bahia.
Não disse, nem poderia dizer, que trazia para aqui documentos com a caligrafia do Sr. Moraes Fernandes, com assinatura de seu próprio punho. Se eu os
possuísse, tollitur quaestio, estava tudo acabado. A prova seria de tal maneira evidente, que só mesmo neste País se permitiria que alguém governasse, depois de
acusações desta natureza. (Muito bem.) O que estou fazendo é usar de meios ao
meu alcance, meios honestos, porque esses telegramas vieram às minhas mãos trazidos por dedicados amigos, ...

O Sr. José Bonifácio- Aliás, V. Ex!! só usa de meios honestos.
O SR. JOÃO NEVES - ... que os apanharam nas ondas hertzianas, como
qualquer pessoa poderia fazer, não são segredos -pois é sabido que nas estações de
rádio quem expede um recado o coloca ao alcance de qualquer antena ...

O Sr. Raul de Faria -De centenas de estações.
O SR. JOÃO NEVES - ... não pretende o sigilo.
E eu me permito fazer desta tribuna um apelo à honra pessoal do Sr. Antônio de Moraes Fernandes - honra em que acredito, porque sempre o vi apaixonado
nas suas atitudes políticas, mas sempre digno nas suas atitudes individuais - para
que me diga se esses telegramas onde há alusões a esses oficiais e a esses funcionários, que ele quer transferir, remover, nomear ou demitir, constituem ou não a expressão exata da verdade.
São esses os únicos recursos de que pode lançar mão quem se defende contra
o Governo, que monopoliza todos os àparelhos de compressão. Temos de nos servir
do concurso que nos tragam todos os servidores dedicados de nossa causa.
Não creio que haja alguém, versado medianamente em Direito, que ainda
exija, para a apuração da verdade, como o Presidente da República, para os que não
acreditam na sua capacidade fmanceira, a palavra dos são tomés.
Quero afirmar apenas que existe na vida judiciáriil uma série de formas
para se alcançar a verdade, tanto a prova documental, como testemunhal, como
circunstancial. A esta pertence aquela "testemunha muda", a que se refere um dos
maiores processualitas germânicos.
Trago, por conseguinte, elementos de convicção à Maioria que não poderá
dizer que tais recados são fantasiosos. Seria esse um modo muito deselegante de escapar à verdade. A Maioria poderia dizer que mandei datilografar estes recados?

O Sr. América Barretto -V. Exil seria incapaz disto.
O Sr. Alberico de Moraes -Ninguém põe a correção de V. Ex~ em dúvida.
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O Sr. Lindolpho Collor- Perfeitamente.
O SR. JOÃO NEVES- Agradeço aos nobres Deputados pela Bahia, Distrito
Federal e Paraná os apartes.
Quero, porém, afirmar que entrego os fatos ao exame da Câmara e do País.
Assim como o juiz se debruça sobre os autos, para descobrir, pelo confronto dos indícios, onde se acha a autoria de um delito, que a Câmara e o País examinem e confrontem os diversos elementos, que aqui trago à sua apreciação, para dizerem se se
trata de uma criação fantasiosa do meu espírito de oposição ...

O Sr. Lindolpho Collor- Ninguém disse isso.
O SR. JOÃO NEVES - ... ou se nos defrontamos com a verdade exuberantemente comprovada pelas próprias circunstâncias qve rodeiam o fato.
O Sr. Lindolpho Collor- Esses documentos podem provar que o Sr. Moraes
Fernandes tem pleiteado junto ao Sr. Presidente da República o ser prestigiado no
Estado: entre isso e a afirmativa de que o Presidente da República está intervindo
no Rio Grande do Sul, a diferença é muito grande.

O SR. JOÃO NEVES -O meu amigo e honrado Líder do Paraná está adiantando uma afirmação que vou fazer daqui a pouco, pois ainda não li o telegrama
principal, a que me referi no início do meu discurso e que é objeto principal de
minha vinda à tribuna. Vou fazê-lo no fim. Será a chave de ouro, o mot de la fin,
para que se edifiquem os meus prezados colegas sobre os processos da atualidade
política, para que, nas almas verdadeiramente republicanas, reponte aquela tristeza
dos que vêem as suas esperanças traídas por aqueles que não eram dignos de ser
delas depositários.
Ainda um outro telegrama:
"Respondo telegrama de 26 de outubro primeiro 3 novembro. Não
embarca material sem garantia... "
Até o português é de um caçanje terrível!
" ... segura Governo Federal..."
Refere-se ao material tipográfico.
" ... caso contrário danificação tudo aqui. Aguardo solução negócio
marcado para ontem nosso prejuízo considerável devido demora solução.
Recebi resposta Ministro. Candidato despachante preparará papéis remetendo aí. Coletor Tupanciretã tomou posse mas não entrou exercício coletoria
ainda não instalada. Precisamos tornar sem efeito nomeações anteriores. Não
concordo indicação Barretinho. Tenho candidato ótimo, Capitão reformado
Manoel Grott, nosso companheiro dedicado estando altura cargo."
Manoel Grott foi nomeado Inspetor do Colégio de Porto Alegre. A Maioria,
se é curiosa, que procure ler no "Diário Oficial"; lá verá se acha ou não a nomeação desse senhor para inspetor de um ginásio.
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Continua o despacho:
"Nomeações Aristóteles, Ivo magníficas. Concordo plenamente
nomeação Lafayette."
Ê o Dr. Lafayette Martins Rodrigues Pereira.
"Manda logo nomeação Grott que também é magnífica. Abraços.
Moraes Fernandes."
Ainda mais:
"Getúlio mandou ontem aqui DelegadoTostes ... "
Ê o Dr. Miguel Tostes, que é delegado auxiliar em Porto Alegre.
" ... mostrar teu telegrama meu respeito, indagando quem te havia
informado relação ameaças morte feitas minha pessoa. Respondi que eu
nada dissera tal sentido mais que quanto do Rio Grande era sabido, pois
amigos vários pontos Estado informam existência tal propósito criminoso."
Vou explicar à Câmara, para dar-lhe mais um testemunho mudo de confronto com o restante dos recados que estou lendo: em 1923, por ocasião da revolução
que ocorreu no Estado do Rio Grande do Sul, após a última reeleição do meu querido amigo e ilustre chefe Dr. Borges de Medeiros, o Sr. Moraes Fernandes era um
dos partidários mais fortes e mais entusiastas do Sr. Assis Brasil, do qual se separou
porque não queria a paz de Pedras Altas. O Sr. Moraes Fernandes quer o parlamentarismo. Ê um direito dele. No caso da presente luta política, alguém afirmou que
era injustíssima a atitude assumida pelo Governo do Rio Grande do Sul ou pelo
Partido Republicano contra o Sr. Moraes Fernandes, por isso que este, em uma
conspiração havida ao tempo daquela revolução, se opusera à eliminação, pelo assassinato, do honrado Dr. Borges de Medeiros.
Refiro o fato para que nele se entronque a referência que está neste rádiotelegrama.
A narração visava a recordar um título de crédito, que o Sr. Moraes Fernandes tinha contra os republicanos rio-grandenses, pois teria evitado, pela sua atitude,
a supressão violenta e criminosa do Chefe do nosso Partido, então Presidente doEstado.
O Sr. Alberico de Moraes -Felizmente.

O SR. JOÃO NEVES - Àquele tempo, não me lembro ter ouvido falar em
semelhante fato, o que, aliás, não tem maior importância,. porque, no meio de uma
luta daquela natureza, os acontecimentos se sucedem com rapidez verdadeiramente
cinematográfica, além de ainda imperar o velho prolóquio "em tempo de guerra,
mentira como terra". Assim, nem todas as versões que corriam aqui ou ali foram registradas na memória dos contemporâneos. Não creio tivesse havido a proposta, porque faço a todos os meus patrícios a justiça de acreditar que, se entre eles pode
haver e ter havido adversários, realmente intransigentes até o fanatismo, do honrado
chefe do meu Partido e das idéias políticas que ele e nós professamos, não há, porém, nem haverá jamais um só capaz de recorrer ao pior dos recursos de combate
partidário, isto é, o assassinato (muito bem), a mais torpe, a mais vil das armas de
que se possam utilizar os homens que atacam os Governos. (Apoiados.)
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Nós, no Rio Grande do Sul, já tínhamos, aliás, em nossas crônicas políticas, o doloroso registro do crime de um brasileiro, indigno deste nome, suprimindo, em um dos hotéis desta Capital, aquele vulto que tanto enalteceu o País e aRepública, o ilustre Pinheiro Machado. (Muito bem.)

O Sr. Alberico de Moraes - E, talvez, por descaso do Governo daquela
ocasião.

O Sr. Augusto de Lima - Não apoiado; não pode ser acusado o Governo de
então.
O SR. JOÃO NEVES- Nego que o fosse.

O Sr. Alberico de Moraes - Deixou-se formar, aqui na Capital, o fermento
do qual havia de sair o punhal que abateu Pinheiro Machado.
O Sr. Raul de Faria - O Governo não tinha responsabilidade alguma nisso;
V. Ex~ não é capaz de provar isto.
O Sr. Alberico de Moraes - Talvez ainda vá à tribuna para tratar do assunto.
O SR. JOÃO NEVES - Contesto a afirmativa do ilustre representante do
Distrito Federal. Ainda agora, um médico ilustre desta Capital, estudando a figura
do criminoso Manso de Paiva Coimbra, diz que ele pertence à galeria dos magnicidas, isto é, daqueles indivíduos doentes que querem suprimir, pela violência, os
grandes homens. Trata-se, talvez, de um caso de patologia mental, nunca de um
descaso governamental.

O Sr. Alberico de Moraes -Mas esse doente precisava de um meio, como o
que foi preparado naquele momento, para que desaparecesse o chefe rio-grandense.
Esta é a verdade precisa.
O Sr. Belisário de Souza -Eu era então adversário político do General, mas
tive muitas vezes de combater com a pena, veementemente, a campanha que então
se fazia a favor do assassinato do grande chefe.
O Sr. Lindolpho Collor- Que podia fazer o Governo contra isso?
O Sr. Augusto de Lima -O Governo nada tinha com isso: não influía na imprensa.

O Sr. Belisário de Souza -Não estou dizendo isto.
O SR. JOÃO NEVES -Passo sobre o incidente, que acaba de ser provocado
pela discussão travada entre ilustres representantes da Nação, acerca do assassinato
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do notável brasileiro, do saudoso republicano General Pinheiro Machado.
Dirijo-me de novo para o assunto de onde partira.
O Sr. Moraes Fernandes, que os seus amigos queriam tornar, nesta hora,
beneficiário de um suposto gesto de nobreza, gesto que tenho a certeza praticaria
se as condições fossem as que ele descrevera, ...
O Sr. A rios to Pinto -Estou também certo disso.
O SR. JOÃO NEVES - ... o Sr. Moraes Fernandes, nobremente, aliás, declara, no mesmo despacho:
"Verifiquei apenas ultimamente ter afirmado que eu salvara, 23, vida
Borges. Isso não é verdade, pois nunca se tratou minha presença eliminação
Borges."
O Sr. Lindolpho Collor -Esta declaração deixa muito bem colocado o Sr.
Moraes Fernandes.
O SR. JOÃO NEVES -E os seus correligionários de então.
"Aproveitei ensejo me oferecia presença delegado minha casa tornar
patente espionagem exercida torno minha residência com aprovação ou conivência própria polícia não fora solicitada por mim."
Explico à Câmara. O Chefe de Polícia de Porto Alegre tem procurado colocar a residência do Dr. Moraes Fernandes ao abrigo de qualquer ato de exaltação de
nossos correligionários políticos e adversários de S. Ex~
Com este endereço, tem mandado vigiar a residência do Sr. Moraes Fernandes, mas não escondidamen te.
O Sr. Lindolpho Collor -É uma garantia para o Sr. Moraes Fernandes.
O SR. JOÃO NEVES - Perfeitamente. É o exercício da garantia de vida,
por meio da polícia, aumentando a vigilância, às claras, em torno da moradia daquele patrício.
O Sr. Belisário de Souza -Ele se refere a isso nesse trecho que V. Ex~ acaba
de ler.
O SR. JOÃO NEVES -Perfeitamente. Continua o radiograma:
"Nosso devotado amigo Tenente Carias sofreu agressão física quando
saía minha casa companhia meu companheiro excursão nosso destemido
companheiro Rodolpho Lemos."
Esse nome aparece em despachos anteriores. Estou lendo tudo. Não tinha
notícia dessa agressão.
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O Sr. Belisário de Souza - O informante é homem veraz. É provável que a
agressão tenha havido, por isso ou por aquilo.
O SR. JOÃO NEVES -É possível que tenha havido.
O que está aqui vou ler, seja favorável ou contrário à minha causa.
Diz o radiograma ainda:
"Polícia perambula minha rua ... "
Aqui devia ser "polícia que perambula"; falta um "que".
" ... fingindo guardar minha casa foi plenamente solidária iniciativa
agressão."
Aqui está a acusação.

O Sr. Lindolpho Collor- Não é verossímil.
O SR. JOÃO NEVES - É, pelo contrário, absolutamente inverossímil. Devemos, porém, passar sobre essa declaração. Acrescenta o despacho:
"Não confie pois promessas garantia."
É o Dr. Moraes Fernandes quem diz, ainda, ao Sr. Ivo Roxo:
"Estou de alcatéia. Abraços. Moraes Fernandes."

O Sr. Belisário de Souza - Se os fatos se tivessem passado em um dos Estados nossos amigos, esta Câmara desabaria sob a torrente luminosa da eloqüência
de V. Ex~
O Sr. Álvaro Baptista - Ninguém está pondo em dúvida a notícia da
agressão. Espera-se, apenas, que venham as provas.
O SR. JOÃO NEVES -A Câmara não desabou com a reforma do Regimento. Não desabará com coisa alguma.

O Sr. Adolpho Bergamini -Não desabará mais.
O Sr. América Barreto - V. Ex~s, entretanto deram número para essa reforma.

O Sr. José Bonifácio -Para demonstrar o nosso protesto veemente.
O Sr. A_mérico Barreto- Para a passagem da reforma do Regimento, V. Ex'!S

todos deram numero.

O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, agora vou concluir as minhas
ponderações em torno do incidente criado pelas declarações que fiz daquela tribuna, aumentadas pela leitura a que procedeu o eminente Deputado por São Paulo,
Sr. Roberto Moreira, no discurso de ontem, proferido pela ordem e ao qual não tive
a ventura de assistir.
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O último radiograma da série que acabo de ler é dirigido pelo Dr. Moraes
Fernandes ao Dr. José Júlio Silveira Martins. Aqui está, cifrado, traduzido e com a
chave da cifra. A Câmara poderá examiná-lo e verificar se se trata de tradução errônea, ou se está conforme o despacho.

O Sr. Belisário de Souza - Não temos .a chave. O Sr. Moraes Fernandes não
a forneceu.
O Sr. Raul de Faria - V. Ex~ não tem razão, porque a chave é oferecida
pelo orador.
O SR. JOÃO NEVES - Atente o ilustre colega pelo Estado do Rio. Se estivéssemos no regime da fantasia, eu teria lido o texto sem dizer que era cifrado. Estou, porém, dando à Câmara o meu depoimento com a maior sinceridade. Os nobres
colegas julgarão se é ele procedente, se o testemunho tem visos de credulidade, ou
se se afasta da verossimilhança. Não estou acusando. Estou depondo. São coisas
profundamente diversas.
Agora, referindo-me a este radiograma, que trago à Câmara, cifrado e traduzido, juntamente com a chave, vou explicar à Câmara que a questão de cifras para
despachos é uma simples paciência exercitada pelos cultores da criptografia. A
cifra pode ser simples ou complicada. É coisa mui to vária. O telegrama n '? 9, o célebre despacho interpretado pelo Itamaraty é um daqueles que os entendidos levaram muito tempo a traduzir. Mesmo assim, a exatidão da tradução foi contestada
pela chancelaria argentina.
Em questões de cifras para despachos telegráficos ou cartas, a variedade é
infinita. O mostruário é imenso, só dependendo o segredo da tenacidade, da argúcia, da inteligência do que engendra o criptógrafo.
A cifra do radiograma a que aludo é de grande singeleza. Pertence às çhamadas cifras de letras dobradas, segundo me afirmou pessoa competente no assunto.
São cifras que parece terem sido feitas para serem entendidas por toda a gente.
Há até, no mundo dos negócios, especuladoreshábeis que usam cifras de fácil
tradução, verdadeiramente transparentes, para induzir em erro aqueles de quem pretendem auferir certas vantagens comerciais.
Esse procedimento ...

O Sr. Belisário Souza - Não creio que o Sr. Moraes Fernandes tenha tido o
intuito de utilizar-se de cifras tão claras para enganar V. Ex~s
O SR. JOÃO NEVES - ... é, de resto, conhecido universalmente.
A cifra em apreço é de clareza tão meridiana, que não sei como o Sr. Moraes
Fernandes delas tenha-se utilizado. Talvez porque acredite na nossa obtusidade. É
ainda um direito dele.
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Deponho nas mãos da Câmara o despacho que vou ler. Pode ser que a
tradução esteja errada. Será, então, o caso de trazerem a certa para a prova do meu
erro.
Eis o telegrama:
"Dr. José Júlio Silveira Martins- São Paulo. Getúlio seguirá Norte
por estes dias. Telegrafe Vianna Castello entender-se Sezefredo por execução
combinado primeiros dias ausência Getúlio. Aranha, no poder, reagirá. Gil ... "
O Sr. Lindolpho Collor- Comandante da 3~ Região Militar.
O SR. JOÃO NEVES:
" ... aguardando somente instruções. Mostra este Júlio ... "
Deve referir-se, naturalmente, ao honrado Pr~sidente do Estado de São
Paulo.
" ... providenciar urgente remessa pedido carta. Responda urgente.
Moraes Fernandes. "
Aqui estão o texto cifrado, a tradução e a chave que me foram fornecidas.
Repito à Câmara que fiz a afirmação de boa fé, em sã consciência, tranqüilamente, diante do despacho que tenho em meu poder, despacho que sujeitarei ao
apreço da Câmara, a qual, estou certo, não me responderá por mera paixão política, como por mera paixão política não estou afirmando, mas trazendo fatos.
(Muito bem.)
O Sr. Getúlio Vargas pretende deixar o Estado dentro de breves dias para
cumprir o dever decorrente da aceitação de sua candidatura, percorrendo as regiões
mais importantes da nossa Pátria, expondo o seu ponto de vista em matéria de Governo, dando nobre exemplo de espírito democrático.
A Câmara deve saber que o fato é verdadeiro pela leitura dos jornais, e eu
também o afirmo, porque dele tenho conhecimento. Essa viagem só não se realizará por circunstâncias imprevistas ou independentes da vontade do Presidente do Rio
Grande do Sul.
O Sr. Oswaldo Aranha é um dos sucessores legais do Sr. Getúlio Vargas.
Depois do Vice-Presidente é o primeiro sucessor.
Essa circunstância corrobora a afirmação, aqui contida, de que "Aranha, no
poder, reagirá". Efetivamente, o natural é que, saindo, nesse momento, o Sr. Getúlio Vargas, o Sr. Oswaldo Aranha fique à testa do Governo.
Confesso à Câmara, e o faço com grande satisfação, que me recuso -formalmente - a acreditar, ainda por um resto de fé nos homens que nos governam, que
haja um entendimento entre a microscópica falange prestista cio Rio Grande do Sul
e os altos poderes da República, para a execução de um plano que seria mais
indigno para quem o realizasse do que para quem o sofresse. (Apoiados; muito bem.)
O Sr. Belisário de Souza -De pleno acordo com V. Ex~
O Sr. América Barreto -V. Ex~ faz justiça ao Presidente da República.
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O SR. JOÃO NEVES - Não passa pela minha cabeça que o Presidente da
República tenha, sequer um momento, imaginado levar à autonomia de um Estado
qualquer, grande ou pequeno, um atentado às prerrogativas que decorrem do texto
constitucional.
O Sr. Carneiro de Rezende - A autonomia dos Estados é a razão de ser da
República. (Apoiados.)
O Sr. Belisário de Souza - O Presidente da República tem bem consciência
disso.
O Sr. Augusto de Lima -Seria a temeridade de um louco.
O Sr. Machado Coelho -O próprio orador não acredita nessa possibilidade.
O SR. JOÃO NEVES - Apesar de sitiados, como estamos, pela batalha que
nos dão os nossos adversários, e que desejamos seja cada vez mais colocada no
terreno da mera competição eleitoral, das umas livres e escancaradas ao voto de todos, sem compressões (apoiados gerais), continuo a conservar um resto de fé nos homens que nos governam, para recusar crédito a que o Presidente da República tenha
deixado que se concerte, entre o Ministro da Justiça e o Ministro da Guerra, que é
um militar com duplo dever para com sua Pátria, um plano tenebroso contra a autonomia do Rio Grande do Sul. (Apoiados.)
O Sr. Belisário de Souza- Nem se pode pensar nisso. (Apoiados.)
O Sr. América Barreto - Isso não ocorrerá.
O Sr. José Bonifácio -É bom que se registrem os apartes dos nobres colegas
da Maioiia.
O SR. JOÃO NEVES - Os documentos que tenho em minhas mãos são
verdadeiros.
Se não é exato que o Governo da República cogita de levar atentado, ou o
mais leve arranhão à autonomia do meu Estado, quando dele partir o seu
Presidente, Sr. Getúlio Vargas, ou em qualquer outra oportunidade, então pergunto
que papel desempenham esses falsos amigos de situação, que a estão comprometendo com a leviandade dessas ameaças a uma terra que não teme batalhas, quanto
mais arreganho. (Apoiados.) Tenho assim por cumprido o meu dever para com a Câmara e para com o País. Trouxe ao conhecimento de meus pares os documentos,
que obtive pela obsequiosidade de dois amigos, de dois correligionários, de dois
conterrâneos. Asseguro à Casa que esses despachos foram transmitidos. Tenho certeza de que nenhum dos ilustres Deputados que me escutam, ou os que amanhã
lerem a publicação do meu discurso, será capaz de duvidar da autenticidade desses
radiogramas, porque jamais me prestaria a me servir d\: documentos engendrados
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pela maledicência ou má fé, com o fim de acusar quem quer que fosse, mesmo o
mais rancoroso de meus adversários.
O Sr. Alberico de Moraes -Pondo em suspeição a causa de V. Ex~
O SR. JOÃO NEVES -Exatamente. Diz bem o nobre Deputado pelo Distrito Federal que eu comprometeria minha própria causa, se tal fizesse.
Não há imaginação de Ponson du Terrail, político qJ.le fosse capaz de criar
esse rocambole, em que as cenas, as datas, os fatos se repetem com uma coerência
verdadeiramente impressionante, trazendo, dentro dessa reiteração de nomes e de
situações, a segurança de que esses despachos foram efetivamente transmitidos do
Rio Grande do Sul. (Apoiados.)
Termino essas breves considerações, Sr. Presidente, afirmando -e agora respondo ao ilustre colega do Distrito Federal, que me distinguiu com seus apartes, o
Sr. Alberico de Moraes - que S. Ex~ pode ir ao Rio Grande do Sul, tranqüilamente.
As portas de minha terra estão abertas ...
O Sr. Alberico de Moraes -As minhas simpatias pelo Rio Grande do Sul são
tantas, que lá iria mesmo se soubesse que não me quisessem receber.
O SR. JOÃO NEVES - ... as portas do Rio Grande do Sul estão abertas até
para poltrões que lá queiram pregar a favor de seus ideais políticos ou de suas predileções pessoais, em matéria de candidaturas. Lá não houve um só indivíduo que sofresse
o menor atentado em sua int~gridade física ou em sua dignidade pessoal, por parte
dos meus conterrâneos, dos meus correligionários e, sobretudo, por parte do Governo do Rio Grande do Sul.
O Sr. Alberico de Moraes -Nem eu o afirmei.
O SR. JOÃO NEVES -Nem V. Ex~ o afirmou. V. Ex~ não o faria, porque
conhece a nossa terra e sabe que os seus homens não desceriam a esse indecoroso
recurso para ter uma votação que vai ser o espelho límpido da vontade do povo riograndense, inteiro ao nosso lado, nesta cruzada de honra, servindo aos nossos
escassos adversários, como repoussoir, como contraste daquela brilhante falange de
homens que não se abatem nem ante a luta das urnas, nem ante as ameaças que porventura lhe levem, amanhã, os que abusam do poder. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado.)
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DISCURSO NO COMICIO HISTóRICO DA
ESPLANADA DO CASTELO

02/01/1930

Mas, de que valeria a formosura das vossas avenidas,
a atrevida imponência dos vossos arranha-céus, a majestade dos vossos monumentos, que beleza poderia haver
na orla serpentina das vossas praias batidas pelas ondas
atlânticas, que esplendor teria a própria Natureza,
fechando o cenário com uma cadeia de montanhas em
que o Dedo de Deus aponta à loucura dos homens o
caminho da verdade, se o povo do Rio de Janeiro, (ndice
e espelho da vontade do Brasil, não passasse de um ajuntamento de escravos, incapazes de triunfar?
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2-1-1930

Povo carioca! Era inútil dirigir-te uma palavra que traduzisse o pensamento
e o anseio do povo do Rio Grande do Sul, que fosse a voz daquele Estado e a consciência profunda e imensa de uma civilização forjada nas fráguas da luta e simbolizada no tríptico - Liberdade, Igualdade, Humanidade - inscrito na bandeira de
Piratini. (Palmas.)
Aquela voz já falou ao povo carioca na palavra do Presidente Getúlio Vargas.
(Palmas.)
Ela é a voz da paz, a voz da fraternidade, a voz da brasilidade. Viemos de lá,
do rincão extremo do Brasil, para ser apenas os escravos da tua vontade soberana.
Em todas as flutuações da nossa existência, ora cheia de amarguras, ora
crepitante de glórias, o Rio Grande outra coisa não tem sido nem quer ser senão o
artífice obscuro, mas constante, da grande Pátria. (Palmas.)
Nada fica, porém, o povo carioca a dever, na lealdade, na grandeza dos seus
ideais, na bravura das suas atitudes, na elegância dos seus gestos e até na singularidade da sua graça, a nenhum dos outros grandes luzeiros de civilização no Brasil.
Aqui se refletem todos os estremecimentos da periferia. Para aqui circula todo o
sangue da nossa vida. Aqui é o pólo de atração de todas as idéias, o centro de gravitação de todas as campanhas. Daqui irradiou o pensamento da Independência. Daqui nasceu a cruzada pela emancipação dos escravos. Aqui se proclamou a República. Daqui há de vir a vitória da Aliança Liberal. (Palmas prolongadas.)
Felicidade extraordinária a de falar à maior multidão de brasileiros que já
se haja reunido em uma comemoração cívica. Já agora abençoemos o gesto dos
dominadores, arrebatando a tribuna da Câmara à palavra que nunca se abateu, do
pugilo de Parlamentares liberais. (Palmas.)
Cidadãos do Rio de Janeiro! Esta é a mais bela terra do Brasil; bela pela convergência de todas as magnificências que a mão do Criador poderia distribuir a uma
metrópole de eleitos. Mas de que valeria a formosura das vossas avenidas, a atrevida
imponência dos vossos arranha-céus, a majestade dos vossos monumentos, que beleza
poderia haver na orla serpentina das vossas praias batidas pelas ondas atlânticas, que
esplendor teria a própria Natureza, fechando o cenário com uma: cadeia de montanhas em que o Dedo de Deus aponta à loucura dos homens o caminho da verdade,
se o povo do Rio de Janeiro, índice e espelho da vontade do Brasil e, não passasse de
um ajuntamento de escravos, incapazes de triunfar? (Palmas e aplausos prolongados.)
Podeis estar seguros -e agora vos fala, pela humildade de minha voz, a consciência do Rio Grande do Sul inteiro- de que ele, como um só homem, unido num
só rumo, será o executor fiel das vossas aspirações. (Palmas e bravos.)
Aqui ao meu lado está o Presidente João Pessoa. Ele simboliza, na sua toga
de juiz e na sua inteireza moral, aquela terra esquecida, aquele Nordeste flagelado
pelas inclemências da temperatura, pelas soalheiras caniculares que o martirizam e
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calcinam, mas que, ressecando o solo, dão ao caráter do povo a têmpera do aço para
resistir aos ultrajes do poder.
A pequena e altiva unidade que ele dirige e comanda resume toda a bravura
brasileira, a guardar, como num escrínio, a pureza de uma República que ainda não
se praticou. (Palmas e aclamações.)
Erguei para além os vossos olhos e lá, nas montanhas altaneiras de Minas
Gerais, tereis em Antônio Carlos o outro grande vulto desta cruzada de opinião.
Ele descende em linha reta daquele ramo intrépido de construtores de pátrias que
com mão ciclópica fundaram os alicerces da nossa independência política. (Palmas.)
Nesta hora apostólica, o Presidente Antônio Carlos é o pára-raios dos ódios
e das injúrias, que sobre nós desabam e que o procuram de preferência, por ter sido
o pioneiro desta cruzada pela redenção da República. (Palmas prolongadas.)
Não esqueça o glorioso povo carioca que Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande
do Sul são apenas a vanguarda do Brasil. (Palmas). Não é o poder que a nós nos seduz. As candidaturas Getúlio Vargas e João Pessoa têm um inavaliável valor intrínseco. Mais do que elas, porém, vale a vontade do Brasil. (Palmas.)
Há quarenta anos, a espada destemerosa de um herói, que é, ainda hoje,
um padrão do civismo brasileiro, o grande Deodoro, proclamou, numa das praças
desta Capital, o regime republicano. Mas, ou porque a Nação estivesse para adotálo, imperfeitamente preparada ou porque a República madrugasse demais, o certo é
que as linhas fundamentais do sistema quase não passaram até agora de uma ficção
constitucional.
A Nação brasileira há de, entretanto, chegar à verdadeira prática da democracia. Tudo depende de nós. Esforcemo-nos no sentido de que 1'? de março de
1930 seja para o País o que não foi o 15 de Novembro de 89- a aurora de um grande dia! (Palmas prolongadas e aclamações.)
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COMICIO NO TEATRO PRINCESA ISABEL,
EM RECIFE

27/01/1930

Os t/midos, os que desesperam e descrêem, olhem
para o Leão do Norte, impávido sobre as caudais revoltas da opinião brasileira, apontando a todos os cidadãos
o caminho do dever e a luz da próxima redenção. Lá, no
pampa long(nquo, os pernambucanos a cavalo esperam
com as rédeas na mão o voto ou a reação dos gaúchos a
pé.
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27-1-1930
Pernambucanos! Atravessando durante horas a fio, com o Presidente João
Pessoa e a Caravana Liberal, as avenidas desta metrópole do Nordeste, contemplando a multidão que abria alas à nossa passagem e ouvindo o estridor destes aplausos unânimes, cabe-me o direito de indagar se a nossa causa tem adversários em Pernambuco. (Aplausos.)
Se os tem, não habitam decerto a superfície desta rumorosa Capital. Aqui
deverá haver, então, duas cidades distintas -uma que à luz do sol aclama os mensageiros da boa nova, e outra, sepultada no silêncio das catacumbas, fabricando os
instrumentos da ata falsa. (Palmas prolongadas.)
Já por nós publicamente se pronunciaram as populações do Centro e do Sul
do País.
Há dias, Getúlio Vargas e João Pessoa desembarcaram na Capital da República e gastaram quatro horas do cais à Avenida Beira Mar, carregados nos braços da
multidão carioca. (Muito bem.) Em seguida, a Paulicéia fazia aos escolhidos do povo
brasileiro manifestações tão significativas, na terra do candidato rival, que elas
valem por uma indiscutível eleição prévia. (Palmas.)
Lá no extremo meridional da Pátria, os rio-grandenses, unidos pelo coração
e pelo pensamento, são partidários da Aliança Liberal, para a vida e para a morte.
(Aplausos prolongados.)
Das fronteiras externas, subi comigo, através dos acidentes geográficos, e
encontrareis na pequena Santa Catarina, um outro elo cívico de admirável cadeia
de ouro, na qual se entrelaçam as aspirações populares.
Mais um passo e estareis nos campos ondulados do Paraná, onde os pinheirais esbeltos e em forma simbolizam a massa dos cidadãos aprumados e indobráveis
para a campanha de amanhã. (Muito bem.)
Das planícies desse rico e esquecido Mato Grosso até os garimpos das serranias goianas, o mesmo tirano sagrado acompanha a firmeza das nossas decisões.
Não vos falarei de Minas Gerais, habitada por uma gente que ainda guarda
nos arquivos de sua nobreza a legenda dos Inconfidentes - "Liberdade ainda que
tardia". Foi de lá que irradiou a palavra redentora, colocada por Deus na boca do
terceiro Antônio Carlos. (Aplausos prolongados.)
Faltava-nos ainda o encontro pessoal convosco, cidadãos do Norte.
Todos nós sabíamos que Pernambuco era no Brasil um dos rincões privilegiados, onde jamais pudera medrar a erva daninha da escravidão política. (Muito
bem.)
Confesso-vos, porém, que neste primeiro contato tive de recuar para horizontes longínquos a linha visual das expectativas mais otimistas.
Apreciando, numa parada de forças, o calor da vossa mocidade vigorosa e
ardente, maravilhado com a vibração cívica, que sacode as multidões e associa aos
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assomos de entusiasmo as mulheres e as crianças, nunca imaginei assistir aqui a este
espetáculo fascinante - símbolo exato da comunhão de idéias entre todas as populações do Brasil. (Palmas prolongadas.)
Não fugirei ao prazer de dizer-vos, pernambucanos, em nome dos centauros
de Piratini, que nós, cidadãos do extremo Sul, só queremos ser dignos de vós, patriotas do Nordeste! (Palmas.) Seja qual for o calvário de sacrifícios que o futuro nos
reserve, não ficaremos nem abaixo da causa nem abaixo dos companheiros. (Palmas.) Segui-los-emos por todas as estradas que as imposições da honra política rasgarem em nossa frente.
Estamos combatendo o poder pessoal na sua feição mais odiosa, instalado
na Federação e espraiado em dezessete tentáculos de oligarquias carcomidas. (Bravos! Palmas. )
Todas as armas vis da corrupção e da força são manejadas pelos nossos
adversários, num delírio de grandezas que revela o último estágio de um regime em
franca decomposição.
Nenhum de nós, entretanto, se rendeu nem se renderá jamais. (Palmas.)
Não é esta a primeira vez que se processa um choque do povo com as imposições do oficialismo.
Mas a primeira campanha cívica a que assistiu a República foi -pode-se
dizer - absorvida pelo próprio candidato. O Civilismo era Ruy Barbosa. A sua figura sem par, a sua genialidade, o seu destemor político e a sua projeção gigantesca
reduziam a massa dos combatentes a um pequeno exército de adoradores fanáticos do grande homem. Dele desciam para a planície as diretrizes e as doutrinas,
sobre ele se concentravam e exauriam as agressões do adversário. Em suma, por
bela e nobre que fosse, a campanha de 1910 significava mais um torneio de elites
do que um extenso e profundo movimento de aspirações coletivas. (Muito bem.)
A Reação Republicana buscou restaurar na vida brasileira as práticas do
regime democrático, desfigurado pela tirania dos cambalachos. Aos remanescentes
das antigas lutas, a pugnacidade e o brilho de Nilo Peçanha logo cuidaram de associar o favor das multidões e das classes, percorrendo o candidato das oposições quase todas as Capitais do País. (Muito bem.)
A Aliança Liberal completa o ciclo das reivindicações políticas e aproveita
o esforço de tantas gerações combativas para inverter os termos do problema. Ela
não subordina a majestade das suas formações cívicas à figura estelar deste ou daquele homem. (Bravos!)
Ela não veio de cima, mas debaixo. (Palmas.) Ela não se perde na antipatia
do indivudualismo estéril, mas socializa os seus rumos e é, queiram ou não queiram,
um movimento de nascentes populares, de afinidades populares e de objetivos populares. (Palmas e aclamações prolongadas.)
Ontem, os políticos deixavam-se conduzir pela audácia dos improvisadores de soluções. Hoje, os homens públicos já se contentam em refletir no posto de
comando as imposições da periferia. (Palmas.)
Duas chagas corromperam os tecidos morais do regime- o incondicionalismo dos homens e o divórcio entre governantes e governados. (Muito bem.)
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Urge repor governantes e governados na situação de cooperadores e não de
adversários.
Impõe-se a cessação desse lamentável desquite entre os que pagam e os que
exploram, entre os que arrecadam os tributos arrancados ao suor do povo e os que
desbaratam os dinheiros da Nação em festins romanos; entre os que trabalham e os
que gozam. (Palmas prolongadas.)
Nestas palavras improvisadas ao calor dos vossos aplausos, falo a linguagem
singela de um peregrino que já encontrou aberta a porta do vosso coração hospitaleiro.
Não seria digno de vós se vos prometesse que a ascensão de Getúlio Vargas
e João Pessoa ao poder realizará o milagre de transformar, na brevidade de um quadriênio, um País gasto por quarenta anos de desvarios no reino da abundância, da
felicidade e da perfeição.
Só os ideólogos ou os caçadores de votos ainda recorrem à medicina dos
prodígios.
Garanto-vos apenas que estamos animados de um sincero desejo de renovação política, quanto aos métodos e aos homens, quanto às idéias e aos processos de
ação.
Isso bastará para que a 19 de março se descerrem as brumas da inquietação
e assistamos à aurora de um grande dia. (Palmas.)
Trago a Pernambuco o coração do Rio Grande do Sul. (Aplausos). Ele baterá convosco em todas as horas de vitória ou de aflição. Ninguém conseguirá separarnos antes que realizemos a soma dos nossos compromissos.
Vamos para as urnas, na expectativa de um pleito liso e límpido. Mas jamais,
pernambucanos, aceitaremos como boa a sentença da fraude ou nos renderemos à
imposição da violência oligárquica. (Palmas prolongadas e aclamações.)
Aqui, um príncipe magnânimo já há mais de dois séculos ergueu os lineamentos desta esplêndia metrópole. Não são, porém, apenas as bases da civilização
material da Mauricéia que desejo agora rememorar em honra de Nassau.
À visão do estadista não escapou, naquela época obscura, a necessidade de se
instituir no Novo Mundo o respeito intransigente à liberdade de consciência.
Todas as franquias são, portanto, nesta terra, uma conquista do povo, como
o testemunho imemorial da História.
Congreguemos a multiplicidade dos nossos esforços para a vitória das nossas
idéias.
Ide, pernambucanos, para os comícios, confiantes no Direito, que nos assiste.
lmponde ao Governo o respeito à liberdade do sufrágio.
Mas, se a 1? de março os donatários do Brasil tentarem apagar no mar morto
da trapaça o pronunciamento da Nação, levantemo-nos, então, em armas, por amor
ao Brasil. (Palmas prolongadas e aclamações.)
Sois uma das maiores reservas morais do País. Aqui conservais sem mescla
a pureza das nossas tradições. Ninguém cruzaria o vosso hinterland sem o chapéu
na mão, em frente dos Guararapes. Ali correu por duas vezes o vosso sangue generoso a serviço da Pátria. Naqueles dias incertos, graças aos sacrifícios deste Nordeste
comovedor, amanheceram para o Brasil os primeiros clarões da vida autônoma.
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Somos os do Sul um suporte. Vós sois um espelho, em que se refletem todos
os crepúsculos da nossa menoridade, todas as luzes da nossa adolescência, todo o sol
da nossa madureza política. (Palmas.)
Corrigindo o pessimismo de José de Alencar, Alcindo Guanabara disse bem:
"Nem tudo passa sobre a Terra".
Não passaram os vossos heróis, nem murcharam as flores do vosso heroísmo, pernambucanos!
Mas a tradição gera compromissos e impõe responsabilidades. Se os vossos
antepassados jogaram na praia os invasores holandeses, criando o clima da brasilidade nascente, cumpre aos cidadãos de hoje outro alto dever coletivo - a desforra
do povo sobre oesbulho praticado pelas oligarquias. (Palmas.)
Há no Evangelho uma passagem que bem simboliza este trecho da vida brasileira. Os apóstolos atravessavam o lago quando os céus escureceram. Desabou
sobre a fragilidade da barca uma tempestade violenta. Pouco seguros ainda na sua
fé, os discípulos do Filho do Homem foram tomados de um grande susto. Mas em
breve as trevas se dissiparam e, aureolado de um clara:o de esperanças, Cristo surgiu
caminhando sobre as águas tranqüilas e exclamando: "Sou eu. Por que temeis?"
Os tímidos, os que desesperam e descrêem, olhem para o Leão do Norte,
impávido sobre as caudais revoltas da opinião brasileira apontando a todos os cidadãos o caminho do dever e a luz da próxima redenção.
Lá, no pampa longínquo os pernambucanos a cavalo esperam com as rédeas
na mão o voto ou a reaç[o dos gaúchos a pé. (Palmas e aplausos prolongados. Aclamações.)
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DISCURSO EM CAMPANHA POLITICA NA PARAIBA

29/01/1930

Paraibanos, Só Deus sabe que destinos nos estarão
reservados no desdobrar desta pugna sagrada entre o povo
e o poder, entre a lei e o capricho, entre a Nação e um
indivíduo. Os caminhos que levam ao serviço da Pátria
têm por vezes escarpas de ascensão perigosa e difícil.
Nem todos os peregrinos se atrevem a galgar a aspereza
de certos calvários ou a arriscar a vida e os bens materiais
no vortilhão das águas profundas. A luta de hoje, paraibanos, exige tudo de todos, mas reclama especialmente
para as massas sequiosas de dias melhores a firmeza de
condutores eleitos. Vós tendes a ventura de dispor de
um desses homens predestinados.
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29-1-1930

Aqui estamos, paraibanos. Vimos resgatar uma dívida de reconhecimento.
É na praça pública que rendemos, diante desta fervorosa multidão, as graças

devidas pelos combatentes liberais aos intrépidos descendentes de André Vidal de
Negreiros. (Palmas.)
Não é uma excursão eleitoral a que estamos aqui realizand,o. Ela tem mais
afinidades com as peregrinações religiosas. É uma romaria que fazemos a um santuário de inexcedível civismo. (Aplausos.)
Atravessei no dia de hoje, deslizando o automóvel sobre uma estrada, que
atesta a excelência da administração estadual, uma considerável jporção do vosso
território. Não me deslumbraram apenas os olhos de meridional as paisagens para
mim desconhecidas desta região do meu País. Trago também os ouvidos ainda
ressoantes das aclamações com que por toda a parte, desde o presepe de Santa Rita,
vós nos acolhestes, paraibanos ..
Ao penetrar o cortejo dos liberais na vossa linda Capital, não pude disfarçar a minha íntima comoção.
Bem andamos nós, vindo aqui buscar na figura do Presidente João Pessoa
(aclamações) o companheiro de Getúlio Vargas, na chapa liberal. (Aplausos.)
Neste crepúsculo de subversão de valores morais e políticos, o ínclito líder
paraibano é, sem contestação possível, o estadista padrão com que sonharam os
propagandistas da República. (Aplausos prolongados.)
O povo, que nos festejou durante tantas horas inolvidáveis e que ainda agora
enche este majestoso recinto, não era e não é aquele ajuntamento de cortesãos,
que acompanham de cabeça baixa a rotação de todos os Governos, simples revezamento de nomes saídos da mesma inexpressão oligárquica.
A nenhum observador imparcial escapará a contextura desta multidão, que
nos segue desde as últimas horas da tarde até este anoitecer nordestino. Venho de
surpresa em surpresa. Nunca poderia imaginar que a nossa causa tivesse penetrado
tão fundamente em todas as camadas populares. Ainda bem que, no deserto da política brasileira, ressecada pelas soalheiras da ambição e do personalismo, levantamos
a bandeira da libertação indispensável. (Palmas.)
Não abandonaremos, sob nenhum pretexto, os compromissos assumidos,
sejam quais forem as dificuldades ou os sacrifícios da jornada. (Aplausos e aclamações.)
Aqui, na praça pública, à face desta formidável aglomeração de brasileiros
eu v?s a~~gu~o, em nome do Rio Grande do Sul, que saberemos amanhã' correspon~
der a ex1genc1a de todas as expectativas, nã'o desamparando de nenhum modo idéias
e homens, que exprimam o elenco das nossas responsabilidades patrióticas. (Aplausos prolongados.)
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As vossas aclamações, que estou escutando como um estímulo e um prêmio e
que dão vida e ânimo a estas palavras improvisadas ao calor de sentimentos intraduzíveis, dizem bem da inalterável identidade dos nossos propósitos. (Palmas.)
Paraibanos, só Deus sabe que destinos nos estarão reservados no desdobrar
desta pugna sagrada, entre o povo e o poder, entre a lei e o capricho, entre a Nação
e um indivíduo. (Palmas.)
Os caminhos que levam ao serviço da Pátria têm por vezes escarpas de
ascensão perigosa e difícil. Nem todos os peregrinos se atrevem a galgar a aspereza
de certos calvários ou a arriscar a vida e os bens materiais no vortilhão das águas
profundas. (Muito bem.)
A luta de hoje, paraibanos, exige tudo de todos, mas reclama, especialmente
para as massas sequiosas de dias melhores, a firmeza de condutores eleitos.
Vós tendes a ventura de dispor de um desses homens predestinados. (Bravos! Palmas.)
João Pessoa é um autêntico pastor de povos. (Palmas.) É um líder, um
orientador, um homem. (Aplausos prolongados.)
Ele levará os seus companheiros pelas estradas abertas aos nossos ideais,
atravessando gargantas angustiosas, cruzando sobre abismos, até as alturas da vitória definitiva. (Palmas.)
Não se iludam os tímidos ou os pessimistas. O dia de amanhã será o de uma
República sem prevenções e sem ódios, sem restrições ou reservas, sem cônsules
e sem lordes, proscritos das umas as mistificações da fraude e os desmandos da violência. (Aplausos.)
O Brasil reintegrará a opinião da maioria em toda a sua majestade e mostrará
aos descrentes que a vontade coletiva não é res nulius, apropriada pela audácia das
oligarquias. (Palmas.)
Quando hoje, entre o rumor das aclamações populares, contemplava a figura
sobranceira do vosso Presidente, lembrei-me, paraibanos, de que no dicionário
regionalista dos meus pagos há, talvez como no vosso, um termo insubstituível significando o homem conhecedor dos caminhos difíceis, corajoso e vigilante, que na
paz conduz, através dos campos adormecidos sob o luar do verão ou debaixo das
cordas d'água na mais dura invernia, o viajante bisonho, e na guerra antecede às
extremas-vanguardas, orientando verdadeiramente a marcha dos exércitos.
Esse homem é o vaqueano.
Ele tem no cérebro, por vezes desprovido de rudime.ntares noções do alfabeto, uma carta geográfica mais perfeita do que a do estado-maior. Não lhe escapam
um acidente do terreno, o galho de um arroio, a profundidade de um brejo, os sinais
de um rodeio, a posição de uma cancela ou a direção de uma cerca.
Na treva mais espessa, tudo devassa os olhos dele, habituados à escuridão das
noites de tempestade. Chegam-lhe aos ouvidos os rumores menores e mais longínquos. Nada lhe entibia a bravura, serena. Nem as soalheiras do estio nem a friagem
agreste das madrugadas de geada diminuem o poder espantoso da sua resistência
física.
O vaqueano é nos mares verdes do pampa, por vezes encrespados pela ondulação das coxilhas, a bússola, cujas agulhas nenhuma força desimanta.
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No drama agitado das guerrilhas, ele verdadeiramente antecede e exalta a
argúcia dos caudilhos. Evita o risco de choques imprevistos. Esconde atrás das restingas providenciais as patrulhas e os piquetes. Esboça as primeiras linhas do ataque,
indica.ndo à cavalaria as posições protegidas do inimigo. Marca quase sempre o cenário dos entreveros e nas horas inquietas, em que a pugna indecisa pode transformarse em debandada, é ainda ele, atilado e prudente, quem conduz na cola do seu
ginete as tropas fatigadas que, para uma retirada estratégica, buscam o auxílio de
certos segredos topográficos.
Esse é o vaqueano.
João Pessoa é, meus irmãos, o vaqueano do Nordeste liberal. (Palmas prolon-

gadas.)

·

Segui-o de olhos fechados em todos os lances da perigosa jornada.
A luz, que daqui se derrama por todos os que ainda crêem na renovação política do Brasil, é um símbolo e uma esperança. Símbolo de lâmpada sagrada, que
doura na claridade perene a santidade dos altares. Esperança, que anima os
combatentes do liberalismo brasileiro.
A pedra da vitória está na funda de David.
Paraibanos, com as mãos estendidas na direção do horizonte das nossas expectativas radiosas, juremos aqui que não nos havemos de separar senão depois de
derrotada a tirania personalista.(Palmas, aplausos e aclamações.)
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RESULTADO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

22-5-1930
O SR. JOÃO NEVES.- Sr. Presidente, não saberia dissimular a minha grande emoção, ao defrontar-me com o Congresso Nacional, neste passo da vida política de nossa Pátria.
A situação em que deixei, no curso de uma agitada campanha, esta trincheira- nome que melhor lhe cabe do que o de tribuna-, na batalha campal que aqui
sustentamos pelas liberdades brasileiras; a situação em que volto, não apenas à presença dos meus companheiros da Câmara Baixa, mas de todo o Parlamento, que deveria ser a síntese perfeita da própria Nação no seu dinamismo político, na extensão
e profundidade de sentimentos inalteráveis e no respeito a todos os deveres para
com a Pátria comum; tudo isso, e mais o que todos vós estareis sentindo, como eu,
em vosso foro íntimo, contribui para que eu não possa disfarçar os sentimentos de
uma grande emoção ao falar aos meus concidadãos, através dos meus pares.
Se relanceasse, desde logo, os olhos por essas bancadas, teria de dizer que
não vejo entre elas uma das representações mais autênticas que a Nação brasileira
se habituou a contar como das mais genuínas, nos seus dias serenos e nas suas horas
agitadas. Refiro-me à representação do grande Estado de Minas Gerais. Só ontem, às
vésperas desta sessão, e como propositalmente, foi que permitiu a munificência da
direção política da Câmara que aqui se julgassem os pareceres das Comissões de
Inquérito, perpetrando-se ao mesmo tempo mais este atentado à soberana vontade
do povo brasileiro, amputando ao Estado de Minas Gerais quatorze de seus delegados, eleitos por incontrastável maioria e sacrificados pelo cutelo de uma política de
opressão e de vingança. (Apoiados e não apoiados.)
Parece, senhores, que não estamos diante do Congresso brasileiro, mas diante de um terrível juízo de Deus. Não é só quantitativamente que o tradicional republicanismo mineiro sofre um assalto na sua correta delegação política. Se eu quisesse resumir em um nome só a qualidade dos deputados de que nos privou a sentença
das facções, eu poderia simbolizar o meu protesto pelo esbulho sofrido por Afrânio
de Mello Franco, figura que honrou o nosso País no próprio Conselho da Sociedade das Nações, com o lustre de sua inteligência preclara e de sua cultura singular.
(Muito bem!)
Um juízo mais forte do que o da vontade das urnas e uma força mais imperiosa do que a dos textos da lei sobrepõem neste instante, aos deveres de respeito à
opinião pública, os interesses caprichosos da mais nefasta política de ajuste de contas.

O Sr. Frederico Campos- V. Ex? fala por ouvir dizer; não conhece o pleito
de Minas.
O SR. JOÃO NEVES - Falo em nome daqueles que examinaram o pleito.
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O Sr. Ariosto Pinto -Eu o estudei. V. Ex~s são Deputados pela obra de livros falsos. (Protestos dos Srs. Dolor de Brito, Frederico Campos e outros Srs.
Deputados.)
O Sr. Frederico Campos - Somos tão. representantes de Minas como V. Ex!ls
do Rio Grande do Sul.
O Sr. Flores da Cunha - É preciso ter muita coragem para se levantar e
apartear!
O Sr. Frederico Campos -Não preciso das lições de V.

Ex~

O Sr. Flores da Cunha- Nem as quero dar. O que digo é que V. Ex!l não foi
eleito.

O Sr. Dolor de Brito - As atas falsas do Rio Grande do Sul estão aí para
quem as queira ver.
O Sr. A rios to Pinto - Quem fala?! Um fabricante de livros falsos! (Protestos
veementos dos Srs. Dolor de Brito, Frederico Campos e outros Srs. Deputados.)
O Sr. Adolpho Bergamini- A Concentração só fez representantes por meio
de atas falsas.
O Sr. Presidente - Atenção! Peço aos nobres Congressistas não interroperem o orador.
O SR. JOÃO NEVES -Pediria a V. Ex~ Sr. Presidente descontasse o tempo
perdido com esse incidente, perda que não me pode ser imputada.
Não imaginava que a referência por mim feita à situação irregular em que se
encontrou o Estado de Minas Gerais ...

O Sr. Adolpho Bergamini - Havia de assanhar aqueles que entraram pelos
desvãos da fraude.
O SR. JOÃO NEVES - ... quando do pleito presidencial, levantasse da parte
dos nobres aparteantes, ontem empossados, a veemência de semelhantes e inadequados protestos.

O Sr. Frederico Campos -Porque fomos atacados pór V. Ex~
O SR. JOÃO NEVES - Não os ataquei individualmente. Jamais me utilizei da tribuna como instrumento de vinganças pessoais. Aqui estou como representante do povo brasileiro, para, servindo a minha causa, falar a linguagem do meu de-
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ver, sem subterfúgio e sem temores. Quis apenas assinalar que nesta hora difícil o
pleito de Minas Gerais gerou um fenômeno ainda não conhecido em nossa história
política: os Deputados por essa unidade da República não puderam tomar parte no
reconhecimento de poderes. Não traziam diplomas os candidatos nem de uma nem
de outra corrente política, e essa ausência de diplomas era obra nefasta da Justiça
a serviço das facções.
Não sou eu quem o diz; as minhas palavras poderiam trazer a eivada paixão
ou da parcialidade. Vou me valer, para analisar a situação do grande Estado mediterrâneo, da voz imparcial de Mendes Pimentel, reitor da Universidade de Belo Horizonte, figura que ocupa o primado da advocacia do seu Estado natal, ...
O Sr. Adolpho Bergamini - Apoiado.
O SR. JOÃO NEVES - ... homem que já mereceu de um Presidente, sem a
ter aceitado, a investidura de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Em carta dirigida ao Jornal do Commercio, desta Capital, o Dr. Mendes Pimentel diz que pode testemunhar que a Justiça Federal de Minas Gerais - a que se
achava na Junta- estava a serviço de políticos energúmenos.
O Sr. Núcio Continentino - Não são essas as expressões do professor Mendes Pimentel.
O SR. JOÃO NEVES - Se não são estas, são semelhantes ou piores.
O Sr. Núcio Continentino -Peço a palavra, Sr. Presidente, para elucidar esse
ponto.
O SR. JOÃO NEVES - Não tenho aqui a carta do eminente cidadão, Dr.
Mendes Pimentel. Desejo acentuar que houve uma Junta Apuradora em que se notava esta singularidade: a de um juiz que nela funcionava em substituição de outro
que fora desnomeado, depois de ter servido em diversos feitos da jurisdição federal!
Mas, nem só de lá descem as provas evidentes do espírito faccioso com que
se reuniu o Congresso Nacional. De mais longe, de mais distante, se olharmos para o
Nordeste, não encontraremos - fenômeno alarmante na consciência cívica da nossa
Pátria -um só Deputado eleito pelo Partido que prestigia a situação da Paraíba.
Não é meu propósito, Sr. Presidente, entrar na análise detida do caso, mas
pergunto à consciência dos homens de bem do Congresso Nacional se é possível
que, de acordo com o parecer, o Sr. Getúlio Vargas obtivesse 31.000 votos e o Sr.
Júlio Prestes apenas 10.000, no Estado da Para1ba, e não pudesse a situação ali dominante, que nem sequer pleiteou chapa completa, ter, nestas bancadas, uma única voz representando o seu pensamento.
O Sr. Mauricio de Lacerda - Não há resposta para isso.

247

O Sr. Sylvio de Campos - A eleição de deputados se fez em livros distintos
dos da presidencial.
O Sr. Maurício de Lacerda - A eleição foi uma só.·
O Sr. Hugo Napoleão -O caso, realmente, é indefensável.

O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, admito que a tirania das injunções
partidárias leve o Congresso a sufragar esta ou aquela conclusão de um parecer;
não compreendo, todavia, ainda se pretenda justificar, perante o Parlamento, que
31.000 cidadãos, que votam em um candidato à Presidência da República, não
tenham força eleitoral bastante para fazer um único Deputado!
O Sr. Nereu Ramos - Foi preciso escamotear os livros ao conhecimento da

Casa.
O Sr. Arthur dos Anjos -Oportunamente responderei ao nobre orador.

O SR. JOÃO NEVES - Estou vencendo, Sr. Presidente, a manifesta perturbação de enfermidade passageira, que quase não me permite falar; acho-me, porém,
na tribuna, cumprindo um desses sagrados deveres, maior para mim do que, talvez,
para os outros, porque dei, como os meus queridos companheiros de bancada do
Rio Grande do Sul, à causa que findou todo o meu esforço, toda a humildade do
meu sacrifício, todo o meu desejo de bem servir à Pátria, dentro dos limites da vontade coletiva.
Não foi, porém, senão para oferecer, desde logo, o testemunho de que o
Congresso Nacional não apresenta a feição autêntica de tribunal, que me referi às
eleições dos Estados de Minas e da Para1ba.
Consintam os nobres congressistas que, de início, lhes chame a pronunciada
atenção para um fato do maior relevo, na análise do julgamento a que se procede.
Acabou o Parlamento de assistir às reiteradas questões de ordem suscitadas
por dignos deputados, em tomo da atitude do preclaro Presidente desta Casa, denegando vista ao Sr. Getúlio Vargas para examinar os papéis do pleito, as conclusões
do parecer geral e oferecer contestação, se acaso ela decorresse das provas que tinha
nas mãos.
O nobre Senador que, pela ordem, defendeu o pensamento de cercear-se o
exame das eleições, e cujo nome declino com a devida consideração, o honrado Sr.
Aristides Rocha ...
O Sr. Aristides Rocha- Agradecido a V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES - ... aludiu a um estudo da questão sob o ponto de
vista judiciário. É precisamente neste terreno que, na escuridão das minhas falhas
mentais (não apoiados gerais}, pretendo bater aquele que é mestre da arte forense.
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De duas uma, Sr. Presidente: ou, neste instante, a Comissão de Inquérito representa um tribunal de primeira instância, e o Congresso uma instância de recurso, ou
ela é apenas órgão informativo para o julgamento do último.

O Sr. Sylvio de Campos - O Regimento diz: "Comissões Auxiliares''.
O SR. JOÃO NEVES- Vou, precisamente, examinar as duas hipóteses.
Se o parecer prolatado pela Mesa do Congresso Nacional representa uma decisão da qual caiba recurso para o Plenário, então pergunto: onde a contradição com
a vida judiciária, em que uma das partes ...

O Sr. Aristides Rocha - Não se trata de decisão e, sim, de conclusões.
O SR. JOÃO NEVES - ... peça vista desse parecer e lhe ofereça, sob forma
que poderíamos chamar de embargos ...

O Sr. Aristides Rocha- A parte não pode; o juiz, sim.
O SR. JOÃO NEVES- ... a dedução do seu direito, para que o Congresso, examinando as conclusões do parecer, possa, então, pronunciar, de consciência, o seu
veredictum, tendo na frente as mesmas conclusões e a dedução articulada pelo contestante?
Seria, neste caso, precisamente, transformar o Congresso Nacional em verdadeiro pretório, dar-lhe atribuição de discernir entre a verdade e o erro, de fazer a
exegese das atas, de apreciar os textos da lei, de colocar os dois candidatos um
diante do outro, com seus documentos, com suas provas, com os apelos que fazem à
lei eleitoral, a fim de que se pudesse julgar ouvindo ambas as partes, como é elementar na vida dos tribunais.
Em que atentaria contra a majestade do Congresso o exame de um pleito
feito detidamente por um dos interessados? Qual seria o prejuízo moral, político,
cívico ou patriótico para o candidato, que já tem preparada a nave destinada a
transportá-lo ao estrangeiro, se se retardasse por algumas horas escassas esse apetecido diploma que ele requer à impaciente vontade de serví-lo do Congresso
Nacional?

O Sr. Aristides Rocha -Impaciente, não apoiado.
O SR. JOÃO NEVES - Senhores, estamos vivendo uma dessas horas em que
a própria majestade da representação como que se diminui dia a dia, para, submetendo-se ao incondicionalismo das injunções, desservir aos interesses supremos da
pátria brasileira.
Como homens, não somos nós melhores do que vós; somos iguais a vós,
feitos da mesma argila, com as mesmas virtudes e com os mesmos defeitos.
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O Sr. Aristides Rocha- Muito bem!
O SR. JOÃO NEVES - O que nos separa, neste instante, é que nós abrimos
mão das comodidades do poder ou da apatia dos descrentes, para, com prejuízos
individuais ou das agremiações partidárias em que estamos alistados, servirmos melhor aos imperativos impessoais da coletividade. Vencedores ou vencidos no pleito
que foi, seguramente, o último que se processa neste País, com esses homens e com
essas leis, certo é que aqui estamos no cumprimento de um sagrado dever.
Se examinarmos ainda outro aspecto da questão e considerarmos a Comissão como simples órgão infonÍlativo, para o julgamento do Congresso, indago: por
que o Parlamento recusou o exame do pleito solicitado pelo candidato Getúlio Vargas? Pois, se não se trata de sentença, como aprouve dizer ao nobre Senador pelo
Amazonas; se se cogita apenas de conclusões elaboradas pela Mesa do Congresso,
então a razão é maior para o exame dessas conclusões. Elas nem sequer trazem uma
autoridade, passageira que seja, de coisa julgada; são conclusões individuais, respeitáveis que sejam, mas conclusões de homens e como tais deviam ser apreciadas e
vasculhadas pelos interessados ...

O Sr. Aristides Rocha -V.

Ex~

tem o direito de as examinar; ninguém o

nega.
O SR. JOÃO NEVES
... para que o Congresso pudesse dizer quem tem
razão: se o que contesta, se o que é contestado.

O Sr. Aristides Rocha -O presente debate é para esse exame.
O SR. JOÃO NEVES - Por outro lado, Sr. Presidente, o eminente congressista que preside o Congresso Nacional disse que a vista devia ser pedida na
Comissão, vista essa que seria do parecer a elaborar. Estou, porém, convencido de
que, de boa fé - faço-lhe, sem favor, esse merecido crédito- S. Ex~ está argumentando sob a teia da paixão partidária.
Senão, vejamo~. Como seria possível que o Sr. Getúlio Vargas pedisse vista
de um parecer que lhe poderia mesmo ser favorável? Como poderia ele adivinhar se
a Mesa do Congresso concluía pelo reconhecimento da eleição dele, Getúlio Vargas,
ou da eleição do Sr. Júlio Prestes?
A conclusão a tirar é que não nos poderíamos antepor às conclusões da Comissão, porque, assim como rematou ela pelo reconhecimento do Sr. Júlio Prestes,
poderia fazê-lo pelo do Sr. Getúlio Vargas. Estou vendo, talvez, senão esboçada na
fisionomia dos que me escutam, pelo menos no fundo do pensamento dos que me
ouvem, esta interrogação maliciosa: mas, como esperar que, diante deste milhão e
tanto de votos, pudessem triunfar os pobres setecentos e trinta e cinco mil sufrágios
do candidato da Aliança Liberal? Então, eu apelaria da minha ingenuidade para os
meus nobres colegas da Paraíba, que puderam vir aqui disputar diplomas com dois
mil votos, uns, contra vinte e nove mil votos dados aos verdadeiramente eleitos.
(Apoiados e protestos.)
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O Sr. Aristides Rocha- Mas, se V.
cesso que considera malsão e defeituoso.

Ex~

os acusa, não podia utilizar um pro-

O SR. JOÃO NEVES - É, Sr. Presidente, que, infelizmente, neste particular da justiça de partidos não participa do bifrontismo de J anus. Os partidos têm
uma cara só, no sentido da sua paixão política, e só escravizam às paixões, que os
arrastam. Podem-se rasgar diplomas de candidatos legitimamente eleitos; podem
tomar assento nas cadeiras do Congresso Nacional homens que tiveram votações
exíguas; mas é preciso que por cima dessas cabeças se espalme mão poderosa, que
cubra com a sombra de seu prestígio aqueles que entram no cenáculo pela porta dos
fundos, da fraude e da ata falsa. (Muito bem da Minoria.)
Nós, não! Nós queríamos apenas um exame tranqüilo das votações. Emprazaram-nos para esta instância de honra. Poderíamos dizer,como disse o grande general americano, quando foi pagar à França a dívida contraída pelos seus antepassados, ao fazerem a independência da poderosa nação deste continente; poderíamos
dizer aos nossos adversários: "Aqui estamos também, mas aqui estamos de pé, de
cabeça levantada; aqui estamos, como tínhamos de estar sempre -jamais de rastros,
jamais atacados do pensamento subalterno de servir mais a nós do que à nossa Pátria."

O Sr. Aristides Rocha- Ninguém faz essa injustiça a V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES - Se, pois, viemos demandar perante a Mesa do Congresso Nacional o exame de um pleito, foi porque queríamos fazer a justiça na
amplitude de um tribunal que se não acoberta na sombra. Não o quis, porém, a
vossa magnanimidade -honra lhe seja feita!
Que a Nação brasileira registre esse novo atestado do vosso espírito de reação! Que a Nação brasileira guarde entre as suas páginas negras os nomes daqueles
que, pela primeira vez na República, sonegam a um candidato o direito de examinar
os documentos do pleito.
Não era nosso pensamento perturbar essas núpcias de Caná, que quereis
celebrar, dentro de poucas horas, com a vitória festiva do oficialismo. Podeis festejá-las na paz do Senhor.

O Sr. Dolor Brito - Aliás, o Sr. Borges de Medeiros·já reconheceu essa vitória.
O SR. JOÃO NEVES - Quanto a nós, cumpriremos com serenidade o dever
que a nós mesmos nos impusemos e creio que, credores ainda do respeito dos
nossos adversários, pelo menos não nos fecharão o direito de reclamar perante o
Congresso Nacional contra esse novo atentado que fazem ao direito de reclamar.

O Sr. Flores da Cunha -Permita-me V. Ex~ uma interrupção. Não respondo
ao aparte que acaba de ser dado pelo nobre representante de ... não sei qual Estado
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(riso), porque presumo seja S. Ex~ daqueles que entraram para o Congresso, não
pela porta dos fundos, a que o orador fez referência, mas pela escada de serviços.
O Sr. Dolor Brito -V.
ta à altura.

Ex~

não enumera esses serviços, porque teria respos-

O SR. JOÃO NEVES - Vou prosseguir, Sr. Presidente, deixando aqui lavrado, em nome do candidato da Aliança Liberal, o honrado Presidente do Rio
Grande do Sul, o veemente protesto dos seus amigos da bancada do meu Estado e
de todos aqueles que ainda na Câmara representam o pensamento que nos uniu na
luta de ontem, contra esse atentado que mais diminui a vós e que mais nos exalta a
nós, no bom combate que nos estamos dando. Quero apenas dizer-vos que, no açodamento com que caminhais para, dentro de poucas horas, sagrar entre as vossas
palmas o candidato que já tínheis eleito antes mesmo do pleito; quero apenas dizervos que não lhe poderemos dar o nosso voto, nem aprovar esse parecer.
Duas razões igualmente respeitáveis nos levam a essa solene deliberação. Se
estivéssemos em um regime em que a verdade eleitoral pudesse ressumbrar dos papéis
do pleito, ninguém como nós desejaria, de melhor coração, trazer-vos, com o nosso
voto, a certeza de que, combatendo as vossas idéias, não negaríamos ao vosso eleito
o respeito -à sua eleição e a esperança de um fecundo Governo.
Desgraçadamente não é assim, nem o pode ser. Neste País não existe lei eleitoral. Há a vaga farrapagem esfiapada de algumas extravagantes disposições, consolidadas na pressa de se dar um aparelho de investidura para os mandatos políticos.
Estamos diante do deserto áspero e calcinado da descrença do povo em nossa própria eleição. É no Brasil um dos piores títulos de recomendação ser político. Já vai
sendo uma qualidade que se declina com certo acanhamento, em meios que não
tenham a noção do caráter do indivíduo que o traz, porque de tal modo o incondicionalismo, de tal sorte a fúria das paixões, de tal guiza os interesses das pessoas
se sobrepõem aos interesses da Pátria que, Senhores, o povo brasileiro não nos
tem por seus representantes legítimos.
O Sr. Aristides Rocha - V.
mente ...

Ex~

tem razão. A fúria das paixões principal-

O Sr. Belisário de Souza - É lamentável que o nobre orador, tão brilhante
mandatário de grande Partido, fundado solidamente e com tantos serviços prestados à República, seja o primeiro a denegrir a política.
O SR. JOÃO NEVES - Sou, realmente, representante de um grande Partido, daquele para o qual, embora não o tenha querido fazer, poderia pedir, dentro da
regra geral, o abrigo de uma exceção.
O Sr. Belisário de Souza -É pouco elegante a atitude de V. Ex~
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O SR. JOÃO NEVES -É precisamente o chefe do meu Partido quem reclama de seu retiro, como último remédio para que não submerja o regime representativo no Brasil, uma reforma radical da lei e dos costumes eleitorais.

O Sr. Aristides Rocha - Façamo-la.
O SR. JOÃO NEVES -Sirva o exemplo de hoje como um estímulo de regeneração.

O Sr. Aristides Rocha - Acho que o chefe republicano tem razão; realmente
precisamos alterar algumas disposições da lei eleitoral.
O SR. JOÃO NEVES - Para que se evite a repetição de novos escândalos,
processemos a reforma radical na lei eleitoral.

O Sr. Adolpho Bergamini - Aliás, acho que o remédio não é esse.
O SR. JOÃO NEVES - Acha-se à minha frente uma das figuras mais
brilhantes que já teve a representação nacional. Refiro-me, sem favor, ao nobre Líder
da Maioria, o Sr. Cardoso de Almeida, (muito bem)...

O Sr. Cardoso de Almeida- Muito obrigado a V. Ex~
O SR. JOÃO NEVES - ... que, no País, durante tantos anos, sempre esteve
de pé quando a vaga do incondicionalismo tentava derribá-lo. É para ele que apelo,
em nome do Rio Grande, unido pelo desejo de servir à Pátria, no sentido de que traga o apoio da chancela oficial à reforma completa do alistamento, do processo
de votação e reconhecimento, que a bancada do Rio Grande apresentará à Câmara
Federal.
Viremos trazer este último apelo, feito não apenas à vossa consciência,
senão ao vosso sentimento de homens, a fun de que possamos todos ter a nobreza
de dizer, de cabeça levantada, que somos de fato representantes do povo brasileiro,
que não somos esbulhadores conscientes da vontade coletiva.
Nenhum de nós, estou seguro, no fundo de sua consciência, deseja ou_tra
coisa. O veneno das paixões, a miséria dos interesses, a trama dos apetites por vezes
não permite o surto de tão nobre idéia; e, então, aqueles que se querem abrigar atrás
do falso diploma apelam para a chamada escola das realidades, como se ela não devesse começar pela realidade das-urnas, pela realidade do sufrágio, pela pureza do
voto.
Comecemos, como Deus começou, pelo princípio, e terminaremos bem, mas
não prossigamos na trilha porque acabaremos mal.
No exame desse pleito, Sr. Presidente, eu deveria cingir a análise rápida e
desataviada que estou fazendo a duas fases igualmente distintas: a da preparação
do pleito e a da sua realização.
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Olhemos as duas, sem exaltações individuais ou regionalistas; olhemo-las
tranqüilamente; apazigüemo-nos um pouco, como bons brasileiros que ainda querem, acima de tudo, os interesses de seu País.
Quem será capaz de dizer, na constância desses sentimentos que invoco,
que a preparação do pleito de 19 de março tivesse sido, já nã'o direi modelo, mas
exemplo banal de uma democracia rudimentar?
Senhores, se na apuração da vontade coletiva de um país da enorme
extensão territorial do Brasil e de escassa densidade de população; se, na apuração
dessa vontade, .deixarmos que a ela se sobreponha a força do poder federal, força
sem contraste, pergunto: se essa força pender para um dos nomes em choque, será
possível a alguém dizer, com a mão nos evangelhos de sua consciência, que tomou
parte em um pleito eleitoral? E quem será capaz de afirmar, com a mão nesses mesmos evangelhos, que o pleito há pouco travado e cujo último ato aqui vamos processar hoje haja sido um desses cotejos entre dois nomes, com o alheamento e a imparcialidade do Executivo federal?
Senhores, não vim aqui acusar; não é meu propósito repetir o requisitório
que tantas vezes desta tribuna formulei, nem é meu intento resumir de novo,
embora em síntese, a série de provas dos abusos de poder que viciaram o pleito de
ontem como o mais escandaloso atentado contra a liberdade das urnas.
Quem será, porém, capaz de negar que o supremo magistrado da República,
o honrado Sr. Washington Luís, foi parte nessa contenda ou, melhor, o chefe de
uma das facções? (Apoiados e não apoiados.)
Quem será capaz de sustentar, com a tranqüilidade de um homem que esteja
à barra de um confessionário, que nós tivemos que combater, nós, representantes da
Aliança Liberal, não contra partidos organizados nos Estados, mas contra a força
onímoda e prepotente da situação federal?
Quem será capaz de dizer, sem corar, que todos os aparelhos da Administração não estiveram a serviço da candidatura oficial? (Apoiados e não apoiados).
O Sr. Abner Mourão -E que dirá o orador da administração oficial do Rio
Grande do Sul?

O SR. JOÃO NEVES -Não vim reproduzir, como disse, um libelo, que não
teria razão de ser; o libelo aparece no átrio da demanda: é ele que instrui o pedido
e estabelece os termos da demanda. Estamos já na fase do julgamento. Aguardamos
apenas a decisão. Mas esta independe do vosso facciosismo;: esta pertence à Nação,
que já nos julgou a todos (muito bem.) Ela já se pronunciou por seus órgãos sadios,
por aqueles que ainda não sofreram o ataque da corrupção. A Nação já disse e dirá
sempre, com a serenidade de quem profere uma sentença inapelável, que o pleito de
ontem foi o conflito entre o povo brasileiro e o poder desmandado. (Apoiados e
protestos.)
O Sr. Manoel Villaboim - É uma presunção do orador.
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O SR. JOÃO NEVES - Senão, veja o meu eminente mestre e nobre Senador, Sr. Manoel Villaboim, se o pleito presidencial, em Minas Gerais, não seria capaz
de constituir, ele só, um testemunho palpitante das afirmações que venho de fazer.
O Sr. Manoel Villaboim - Aí está o exame das Comissões da Câmara. Para
elas é que V. Ex~ deveria apelar.
O SR. JOÃO NEVES - Os Correios e Telégrafos, as Estradas de Ferro foram
os aliados da vitória oficial por todo território da Nação. Onde quer que se encontrasse uma forma de aparelhamento burocrático, toda ela era posta imprescritívelmente a serviço da facção governamental.
O Sr. Cândido Pessoa -E há quem possa contestar essa verdade?
O Sr. Belisário de Souza - Que resultou de tudo isso? Que se deu em Minas, agora, representação à Minoria. Aliás, já se verificava no Rio Grande do Sul.
O Sr. Eloy Chaves - Faço um apelo ao nobre orador para que se mantenha
na região serena que prometeu.
O SR. JOÃO NEVES - Eu perguntaria - se quisesse e pudesse, no escasso
tempo de que disponho, examinar uma por uma as diversas circunscrições da República por ocasião do pleito - se em todas não se sentiu a marca da vontade dominante comprimindo e aliciando a favor do candidato de sua preferência.
O Sr. Cardoso de Almeida- Como aconteceu no Rio Grande do Sul.
O SR. JOÃO NEVES -Ao Rio Grande do Sul, V. Ex~ poderia ter ido. Lá
eram dois partidos conjugados em um só pensamento; era a união absoluta, se assim
se pode dizer, da vontade dos meus conterrâneos em tomo do Presidente do Estado.
Não digo que as eleições do Rio Grande do Sul, aqui ou alhures, onde mesmo os
candidatos da Aliança tiveram maioria, fossem perfeitas (apoiados) nem estou aqui
advogando interesses de quem quer que seja; estou falando ao meu País através do
Congresso Nacional, e se condeno o aparelhamento eleitoral como deficiente e
falho, não posso considerar que a mesma lei seja isenta de quaisquer réproches no
território do Rio Grande do Sul, e seja sujeita a todas as censuras no território de
São Paulo!
O Sr. Manoel Villaboim- Por aí V: Ex~ vai muito bem.
O SR. JOÃO NEVES - É certo que não são apenas as leis que fazem as eleições excelentes; é, também, a cultura cívica do povo, é a índole dos indivíduos, é o
desejo de apurar a vontade da maioria; mas, com esse aparelhamento deficiente, não
é possível perfeição em ponto algum do território nacional. Em todo o caso, digo ao
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nobre Líder da Maioria que as eleições do Rio Grande do Sul foram feitas às portas
abertas para quem as quisesse fiscalizar. ..

O Sr. Aristides Rocha -Como, aliás, em todo o País.
O SR. JOÃO NEVES - ... enquanto que em outras partes do Brasil n[o
houve, sequer, eleição, triunfando um enxurro das atas falsas!

O Sr. Gilberto Amado - O Rio Grande de portas abertas? Não diga isso.
Todo mundo sabe que as portas foram fechadas a quem não acompanhasse o candidato da Aliança.
O Sr. Ariosto Pinto- A opinião de V. Ex!l é suspeita.
O Sr. Adalberto Co"êa - As portas estiveram fechadas à corrupção. Lá, a
eleição foi livre, pode estar certo o nobre Senador.
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, como é deplorável que de uma das
celebrações mais luminosas do Congresso brasileiro, o notável Senador Gilberto
Amado, pudesse partir a primeira pedra contra a lisura das eleições rio-grandenses!
Esperava eu, ao menos, como preito da sua inteligência à vontade de acertar, que de
S. Ex~ partisse o nosso primeiro elogio, porque por toda parte é ainda a mentalidade dos homens que, por vezes, faz com que eles se elevem sobre a trama dos interesses e injunções partidárias.
O digno Senador dá-me, neste momento, a impressão de que em nosso País
quase tudo está perdido, em frente do incondicionalismo do poder. É também ele
quem desfecha, com a autoridade eloqüente da sua palavra, o golpe para ferir um
povo que tem chegado à pugna fratricida na sustentação das idéias.

O Sr. Gilberto Amado -Nunca pensei em ferir o Rio Grande, ao qual todo
brasileiro de honra deve amar e· respeitar como eu o faço. V. Ex~ pode alcandorarse, mas deve manter-se no terreno da lógica e da razão. No meu coração só existe
amor a essa pande terra palpitante de beleza e de glórias, onde os pássaros cantam
como V. Ex., brilhante orador, que eu tanto admiro.
O SR. JOÃO NEVES - Obrigado. Tenho, pois, Sr. Presidente, como posta,
a questã"o primordial na apreciação do parecer cujas conclusões são submetidas à
soberania do Congresso Nacional. O pleito de 1<? de março não foi uma luta de partidos; foi uma batalha travada entre a vontade do povo brasileiro e os caprichos do
poder pessoal (apoiados e não apoiados).
Nestas condições, Sr. Presidente, já por si estas eleições estariam viciadas
para o julgamento escorrei to de um tribunal de juízes não políticos.

O Sr. Belisário de Souza - Foi uma luta entre 17 partidos, de um lado, e
3, do outro.
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O SR. JOÃO NEVES - Contra este pensamento não podem valer nem os
vagos protestos dos eminentes congressistas que me interrompem. Eles acompanham a minha narrativa com as suas interrupções, apenas para tornar mais certo que
o que estou dizendo neste momento é a expressão da verdade.
Eu sei_ que há duas coisas profundamente diferentes: o juízo do foro íntimo
dos indivíduos e a razão determinante das suas ações. Por vezes, é daí que resulta a
contradição entre o homem integralmente justo e a ação integralmente injusta. Refiro ao Congresso Nacional como se fosse uma só cabeça. Assim, eu podêria dizer
que o Congresso é um homem justo, mas que a sua ação é injusta; justo como indivíduo, injusto como juiz, mas nem por isso será menos danosa à coletividade a sentença que vai proferir.
Deixando de parte os exageros do poder individual que o Presidente da
República tomou com as suas mãos ao aparelhamento constitucional, escassamente
provido de freios de inibição para o cesarismo, quando o Congresso perde a noção
do seu dever, eu vos poderia dizer, Srs. Congressistas, que o pleito processado
a 1? de março não pode ser considerado como estalão da nossa cultura cívica.
Por todas as partes que examinardes, ata por ata, como não nos permitiram fazer,
vereis que até as somas estão erradas, até as adições não conferem.
Não me quero, porém, deter nessas nugas, que nada adiantam para um tribunal ávido de oferecer ao vencedor da fraude a coroa de louros que ele merece. (Não
apoiados da Maioria). Desejo apenas, ainda mais como testemunho de respeito pela
minha consciência, vos demonstrar, com alguns algarismos, tomados do seio do
parecer, que será preciso apreciar no exame deste pleito algumas singularidades chocantes.
De quantas unidades se compõe a República brasileira? De vinte e uma:
20 Estados e o Distrito Federal. Não há eleição por Estados; a escolha do Presidente
se faz pelo voto direto dos cidadãos, mas nem por isso, na apreciação de um feito
de tal modo magno na vida coletiva, poderemos deixar de encarar certos e interessantes aspectos, que decorrem da luta de ontem.
Olhai e vêde! Separai o Norte do Sul, no exame da eleição, e se somardes de
acordo com os números fornecidos pelo parecer geral, exclusão feita, apenas, de
alguns votos em separado que não alteram o resultado, chegareis a esta conclusão
curiosa: o Estado do Rio de Janeiro, a velha província, que foi, na Monarquia, a
matriz de alguns dos nossos maiores estadistas ...

O Sr. Belisário de Souza - De muitos deles!
O SR. JOÃO NEVES - ... a Capital Federal, na qual se seleta a média da
cultura nacional, que é ponto de interseção de todas as vocações para as mais altas
carreiras da nossa Pátria e que é, pela densidade de sua população, pelo seu progresso material, sem dúvida, o andar mais alto da vida brasileira; e São Paulo, o Estado
líder da Federação - e ninguém o diz com tamanho prazer, como eu -,líder no
sentido material do seu progresso, líder no sentido de suas majestosas tradições, líder
no sentido da grandeza realizadora do seu povo, e ao qual rendi, sempre, desta tri-
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burra, o tributo de minha homenagem e do meu respeito de brasileiro, bem como
aos seus dominantes tributei, sempre, o testemunho de minha divergência fundamental no encarar os problemas políticos ...

O Sr. Dolor Britto- Sempre não, de junho para cá ...
O SR. JOÃO NEVES- ... sempre, quando a luta se feriu no sentido de separar
o Brasil em dois campos: os que queriam a vontade do povo e os que se atrelavam aos
caprichos do poder; o Paraná, uma das esperanças do progresso material do País pela
uberdade de seu solo 'e pelo caldeamento do sangue de seus habitantes; Santa Catarina
pequeno Estado fronteiro do meu, que é uma oficina de nobilitante trabalho; Mato
Grosso e Goiás, dois Estados centrais, cujas populações não puderam receber ainda
a civilização levada pelas vias de comunicação, mas que representam tesouros ainda
não explorados, para a grandeza da Pátria brasileira; e, fmalmente, a grande terra de
Minas Gerais, aquela que pelas suas tradições imarcescíveis, pela pureza de seu
povo, pela altitude das suas montanhas, parece que eleva também a capacidade
de resistência de seus homens públicos, simbolizada nessa figura admirável do Presidente Antônio Carlos (apoiados), representante autêntico de uma raça de super-homens. Somadas as votações dessas nove unidades da Federação - o Sul todo, com a
Capital· da República, e os três Estados mediterrâneos- chegamos a esse resultado,
que os da Aliança Liberal podem dizer que é seguramente a vontade da Maioria,
apenas dominada ocasionalmente pela tirania da Minoria (apoiados e protestos):
Getúlio Vargas, 659.950 votos; Júlio Prestes, 597.861.

O Sr. Eloy Chaves- É o Brasil dividido em duas metades!
O Sr. Wanderley Pinho -O Norte não tem o direito de se manifestar?
O Sr. An'stides Rocha - O Norte também tem o direito de escolher o Presidente da República.
O SR. JOÃO NEVES - Os nobres Congressistas aguardem as minhas palavras.

O Sr. Aristides Rocha -Rendemos justiça a V. Ex~ Antes de tudo, V. Ex~
é brasileiro de alta cultura e que ouvimos com simpatia.
O SR. JOÃO NEVES - Ainda não concluí o meu raciocínio. Os protestos
dos nobres aparteantes interrompem a série, apenas iniciada, de minhas demonstrações.

O Sr. Aristides Rocha- V.
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Ex~

queira desculpar. Vamos ouvir.

O SR. JOÃO NEVES- Quero significar apenas que nove unidades da Federação que se encontram no Sul da República, dão maioria de votos para o
candidato da Aliança Liberal.

O Sr. Aristides Rocha - Explica-se: o Rio Grande está no Sul.
O SR. JOÃO NEVES - Não as considero mais habilitadas para escolher o
supremo magistrado do que as outras.

O Sr. Aristides Rocha - "Mais habilitadas para escolher" não é bem dito:
com mais direito de escolher.
O SR. JOÃO NEVES -Vou chegar às minhas conclusões e, como a hora é
escassa, pediria ao nobre Senador, a quem rendo homenagens, que me escutasse.

O Sr. Aristides Rocha - Creia V.
mais simpatia do que eu. Pode acreditar.

Ex~

que não há ninguém que o ouça com

O SR. JOÃO NEVES - Muito obrigado. Quis apenas salientar que a maior
parte da população nacional se encontra nessas nove unidades cuja votação acabei
de relacionar. Há maior número de brasileiros na parte do Sul do que na parte
do Norte, e, por conseguinte, se a eleição tivesse sido o espelho da vontade da maioria, essa eleição concluiria, naturalmente, pela vitória do candidato Getúlio Vargas.

O Sr. Irineu Machado -V.
lho seria o Distrito Federal.

Ex~

disse, na esplanada do Castelo, que o espe-

O SR. JOÃO NEVES - Não vou discutir as eleições individualmente; estou
fazendo um confronto dos resultados do parecer com a população e outros fatores.
Se aqui a maioria da população, votando, dá ao Sr. Getúlio Vargas perto de
cem mil votos a mais sobre seu competidor, terei a tranqüilidade de consciência de
dizer: batemo-nos bem, combatemos bem pela nossa causa; é a vontade eleitoral
da maioria do Brasil que estava a nosso lado. Não disse que era a melhor parcela,
porque todo o Brasil é uma só parcela de dignidade coletiva.

O Sr. Eloy Chaves - Não há brasileiros nem de 1~ nem de

2~

classe.

- NEVES - V. Ex.a repete um aparte do ano passado, mas não
O SR. JOAO
pode negar o nobre Deputado que uma eleição pelo sufrágio direto deve ser o espelho da vontade do maior número.
O Sr. Eloy Chaves - Nos Estados Unidos, tanto vale o voto de Nova York,
como o do Texas, ou de qualquer outro Estado. É a mesma coisa.
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O SR. JOÃO NEVES - Agora vou assinalar uma outra circunstância digna
de relevo. Se considerarmos o grau de alfabetização entre os habitantes das diferentes unidades federativas, quem será capaz de negar que o menor número de analfabetos está nas populações do Sul?

O Sr. Irineu Machado -Está em São Paulo.
O SR. JOÃO NEVES - Está no Rio Grande do Sul. A própria estatística
oficial é que o diz. Reivindico para o Rio Grande do Sul essa glória, que ressalta dos
próprios forais do oficialismo. Não a neguem pelo menos.
A menor taxa de analfabetismo se encontra no Sul.

O Sr. Aristides Rocha - V. Ex~ há de me permitir um aparte respeitoso.
No seu cálculo V. Ex~ esqueceu de salientar que o maior reduto da Aliança Liberal,
constituído por Minas e Rio Grande, está, justamente, nesse grupo de Estados.
O Sr. Cândido Pessoa - O reduto da Aliança Liberal é todo o Brasil. Esta é
a verdade.
O Sr. Aristides Rocha- Palavras!
O SR. JOÃO NEVES - Não estou discutindo Estados. Desenvolvo apenas
uma tese, de acordo com as estatísticas.
Rogo, agora, aos nobres Congressistas, que atentem para o meu argumento.
Se o maior volume de populações está nessas unidades ...

O Sr. Aristides Rocha - Estou admirando V.
do. Rendo a minha homenagem ...

Ex~:

é um estupendo advoga-

O SR. JOÃO NEVES - ... a maior cifra de alfabetização está também nessas
populações. Quem será capaz de negar que a maior riqueza econômica está, igualmente, nessas unidades, que a maior soma de resistência às dificuldades do
progresso ainda nelas se encontra?

O Sr. Sylvio de Campos- Na guerra do Paraguai tivemos a demonstração da
resistência e do grande valor cívico do povo do Norte.
O SR. JOÃO NEVES- Tivemos da de todo o Brasil; a da Bahia acima da de
muitos outros Estados, a do Rio Grande do Sul, antes de todos.
Não desejo fazer questão de Estados. Quero analisar a tese, que me proponho a discutir com os nobres congressistas.

O Sr. Manoel Villaboim- Se V. Ex~ não quer diminuir o valor das votações
do Norte, a sua comparação não tem razão de ser.
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O SR. JOÃO NEVES -Comparar não
julgamento de uma proposição.

r

diminuir, mas oferecer termo para

O Sr. Souza Castro - Não é justo que V.
em duas classes.

Ex~

queira dividir os Estados

O Sr. Ephigênio de Salles - Falemos do Brasil e não de Estados.
O SR. JOÃO NEVES - Noto, Sr. Presidente, a intolerância dos nobres adversários.
O Sr. Aristides Rocha -Não há intolerância. V.
com simpatia.

Ex~

está sendo ouvido até

O SR. JOÃO NEVES - Tenho curto lapso de tempo para falar. Não pude
oferecer maiores provas documentais em tomo do pleito; suplico, pois, a atenção
dos ilustres membros do Congresso. O fim de minha demonstração não é cindir o
Brasil em duas partes, nem tomar melhor a votação de uma delas, mas, apenas, o de
tirar conclusões de ordem estatística, em favor dos meus argumentos.
O Sr. Aristides Rocha -De ordem estatística, mas não federativa.
O SR. JOÃO NEVES - Observo esta situação curiosa: se a estes algarismos
formados por nove unidades adicionarmos as votações consignadas no parecer em
cinco outras, entre elas o Estado do honrado Senador que me acaba de interromper, isto é, do Amazonas, do Piauí, de Alagoas, da Paraíba e de Pernambuco, teremos o seguinte resultado: para o candidato Getúlio Vargas, 709.821 votos; para o
candidato Júlio Prestes, 696.174.
O Sr. An.stides Rocha -Por que abstrai V. Ex~ os maiores núcleos de população do Norte: a Bahia e o Ceará, por exemplo?
O SR. JOÃO NEVES - A conclusão seria interessante. Das vinte e uma
unidades da Federação, quatorze, ou seja, dois terços, oferecem, pelos resultados
consignados no parecer, uma apreciável maioria para o candidato da Aliança Liberal.
O Sr. Wanderley Pinho -Essa maioria só pode ser computada contados todos os Estados do Brasil. A Bahia não pode ser excluída.
O Sr. Manoel Villaboim - Por que a excluiu o orador?
O SR. JOÃO NEVES - Não a excluí e não a excluiria quando não fosse
pela admiração que tenho por ela, ao menos pela que alimento com relação ao
nobre Senador, um dos mais ilustres de seus filhos. Não estou excluindo Estados;
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estou tirando conclusões de um parecer em exame. Penso que é direito meu e que
não atento contra o respeito que devo às outras unidades da Federação.

O Sr. Aristides Rocha -Apoiado; ninguém discute semelhante direito.
O SR. JOÃO NEVES - Se eu tomasse como reflexo da vontade coletiva os
resultados eleitorais da maioria da população brasileira, ninguém poderia negar que
a maior parte do Brasil mandou dizer, pelas urnas, ao Congresso Nacional, que os
eleitos da sua vontade foram os candidatos da Aliança Liberal. (Não apoiados da
Maioria.)

O Sr. Dolor de Brito -A maior parte do Brasil não é a constituída pelos Estados que V. Exl!- enumerou.
O Sr. Presidente -Peço aos nobres Congressistas não interromperem o orador, que deve concluir.
O SR. JOÃO NEVES -Solicito de V. Ex~, Sr. Presidente, um pouco de tolerância para concluir estas modestas considerações, que estão sendo tão mal recebidas pelos nobres Congressistas. (Não apoiados.)

O Sr. Aristides Rocha - Estamos ouvindo o orador com todo o prazer e
atenção.
O SR. JOÃO NEVES -Desejo assinalar que se, das 21 unidades da Federação, tivéssemos de aferir a vontade da maioria pelos votos de cada uma delas, a
Aliança Liberal ofereceria esta curiosidade ao exame do Congresso: dois terços quatorze Estados - pela maioria eleitoral, sufragam os seus preferidos e apenas sete
Estados colaboram para esta maioria, referida nas conclusões do parecer em apreço.

O Sr. Aristides Rocha - Eu faria cálculo mais impressionante, retirando Rio
Grande do Sul e Minas Gerais ...
O SR. JOÃO NEVES - Nestas condições, Sr. Presidente, pergunto singelamente se há alguém que possa asseverar que as conclusões do parecer sejam o espelho da vontade da maioria do povo brasileiro, caso não queira confessar lisamente,
tranqüilamente, que aqui temos apenas para norte da conduta do Congresso o reflexo da vontade oficial.
Agora pensai, Srs. Congressistas, se estivéssemos assistindo a um cotejo
honesto de valores eleitorais; se a mão onímoda do poder federal não tivesse subvertido os processos naturais que conduzem às urnas; se as seções urbi et orbi
não se tivessem fechado aos eleitores independentes; se a tirania dos corrilhos não
houvesse afogado a vontade da Nação, qual de vós estaria aqui apressado para sufragar, com o seu voto, um parecer divergente da vontade da maioria do povo?
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Para que se tenha a noção de como temos retrocedido no caminho das
franquias políticas, bastaria pensarmos que ao pleito de ontem ainda se apõe o
doloroso desfecho de hoje.
Ruy Barbosa pôde trazer o concurso de sua vontade e o prestígio incontrastável de sua inteligência para contestar um pleito em que ele de verdade não se
considerava vencido. Por vezes várias, mesmo na cruzada da Reação Republicana,
outras figuras intervieram para tornar mais solene o juízo do Congresso Nacional.
Nesta oportunidade, porém, assistimos apenas a um epüogo demasiado pequeno
para uma tão grande campanha e encerramos, em dois escassos dias de uma votação
apressada, o exame do máximo pleito que pode interessar à vida de uma nação.
Que mal haveria, Senhores do Congresso Nacional, em que se abrissem as
comportas da vossa boa vontade, em que se deixasse penetrar no Congresso a liberdade de uma análise completa e definitiva dos papéis eleitorais?
Quem sabe se, vencidos pelo exame dos próprios documentos, nós não
iríamos, aqui, se isso fosse possível pelos antecedentes da luta, trazer ao vosso
o contingente do nosso sufrágio?

.O Sr. Dolor Brito - Pediria que V. Ex~ explicasse por que os membros
da Aliança Liberal não acompanharam os trabalhos das Comissões.
O SR. JOÃO NEVES - Respondo dizendo que as Comissões são meros
órgãos de informação, são quase máquinas de somar os votos e de apontar os erros
das atas. (Não apoiados.) Não iríamos para lá acompanhar esse passo insignificante
da apuração da vontade do povo brasileiro.

O Sr. Dolor Brito- O caminho de V. Ex~ era esse.
O SR. JOÃO NEVES -O nosso caminho era a ventilação, às claras, do grande pleito, requerendo, como requeremos, pelo nosso candidato à Presidência, o
exame de todos os documentos, em ordem a podermos formular as nossas reservas
ou opor as nossas contestações. Por que nos negam esse direito? Por que não é possível retardar a partida do "Almirante Jaceguay", que vai levar o Sr. Júlio Prestes
ao estrangeiro? Por que o Congresso Nacional está na dependência forçada do dia
marcado para a partida do navio?

O Sr. Eloy Chaves -V.

Ex~

não pode fazer essas acusações.

O SR. JOÃO NEVES -Eu respondi a uma pergunta, não fiz uma acusação.
Se não me tivessem questionado, eu não teria respondido.

O Sr. Eloy Chaves -O orador estava discutindo com uma serenidade de que
discrepa agora.
O SR. JOÃO NEVES- Se todos os aparteantes fossem amáveis como V. Ex~,
jamais abandonaria a serenidade.
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O Sr. Dolor Brito -Creio que não fui desamável para com V. Ex~

O SR. JOÃO NEVES -Mas também não foi amàvel; acusou-nos de ter faltado ao cumprimento de um dever, não acompanhando o trabalho de apuração das
Comissões. Todo nosso esforço tem sido no sentido de que a verdade apareça nua
e crua.
O Sr. Dolor Brito- Esforço nobilíssimo.

O SR. JOÃO NEVES -Não é só um esforço; mais do que isso, é um dever
a cumprir.
O Sr. Eloy Chaves -Quatro membros da Aliança Liberal acompanham os
trabalhos.

O SR. JOÃO NEVES - Tiveram em suas mãos apenas o exame de um setor
escasso da grande votação do País; não podiam julgar o conjunto.
O Sr. Eloy Chaves - Quando da eleição a que concorreu o Conselheiro Ruy
Barbosa, esse candidato teve representantes seus em todo o processo preparatório
e acompanhou o exame do pleito pari passu.
O Sr. Dolor Brito -E apresentou um trabalho monumental.

O SR. JOÃO NEVES -Mas pergunto ao ilustre Congressista, que parece tão
interessado em que houvéssemos feito exame detido da questão, por que a Maioria
não contribuiu com o seu voto para a nossa tarefa? Por que submete a Minoria,
negando-lhe a investigação dos papéis eleitorais?
O Sr. Eloy Chaves -É o Regimento.

O SR. JOÃO NEVES- O voto da Maioria, sufragando a nossa doutrina, lhe
daria proveito moral.
O Sr. Eloy Chaves - Não podíamos dar esse voto quando a lei era contrária

a tal.
O Sr. Cardoso de Almeida - O pedido era extemporâneo.

O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, essas considerações que fiz sobre os
resultados do pleito tornam certo e seguro que em nove unidades da Federação, de
acordo com o parecer, o Sr. Getúlio Vargas tem 659.950 votos e o Sr. Júlio Prestes, 597.861. Agora, se examinarmos as restantes 12 unidades, veremos que o
resultado é espantosamente divergente, porque, se no setor do Sul e do Centro do
País, a diferença da votação entre o candidato da Aliança Liberal e o Sr. Júlio Pres-
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tes é relativamente pequena, a da outra parte é imensamente diferente. Enquanto o
Sr. Getúlio Vargas tem, apenas, 77.389 votos, o Sr. Júlio Prestes tem 482.087!

O Sr. Sylvio de Campos -V. Ex~ deve também ponderar que, no Rio Grande do Sul, enquanto o Sr. Júlio Prestes teve apenas 1.000 votos, o Sr. Getúlio
Vargas teve mais de 300.000.
O SR. JOÃO NEVES- Já mostrei que, sob os diversos aspectos em que pudéssemos encarar o pleito, quanto à estatística da população, da alfabetização, da
riqueza, da contribuição de recursos para a receita do País, a parte por mim examinada como dando maioria de votos aos candidatos da Aliança Liberal é imensamente superior, desse ponto de vista, às demais unidades que acabo de relacionar.
Não tive, nem poderia ter, a idéia de ser desprimoroso para com a parte do
Brasil setentrional, porque eu me considero, aqui, no meio dos meus concidadãos,
no meio de toda a minha Pátria. Sei que somos iguais, que somos da mesma linhagem.
Ninguém mais do que eu admira a extrema setentrional da nacionalidade.
Ainda agora, em cumprimento de dever partidário, tive a fortuna de visitar quatro
das unidades do Norte do meu País, e devo declarar que vim de lá profundamente
enlevado.
Confesso-vos, com serenidade, que, habituado ao meu rincão meridional,
por muito tempo pensei que o Rio Grande do Sul era o Brasil, não porque injuriasse o resto da minha Pátria, que amo como ao meu berço natal, mas porque um conhecimento mais profundo dos homens do meu torrão me permitiu, talvez, avaliar
melhor o conjunto das suas virtudes e o quadro dos seus defeitos e das suas fraquezas.

O Sr. Aristides Rocha -Vale a confissão.
O SR. JOÃO NEVES - Vindo ao Rio de Janeiro, encontrei, aqui, na
Câmara Federal, representantes autênticos da cultura e da civilização brasileiras.
Faltava-me o contato com a terra e este se fez, embora em escassa nesga desse Norte caluniado, mas sempre grande contribuinte da vida nacional, e pude notar que os
homens, ali, são os mesmos, com igual inteligência, patriotismo, bravura e dignidade pessoal. (Muito bem.)
A terra talvez seja mais agressiva, mais adusta, menos favorável à civilização,
que ainda é um pouco daquilo que descreveu um grande pensador- a vitória do homem sobre a natureza.
É possível que o homem de lá não tenha conseguido suplantar ainda a crueldade da natureza; mas, seja como for, eu trouxe esta verificação, de Pernambuco, da
Paraíba, da Bahia e de Alagoas, a segurança de que são grandes fatores da nacionalidade brasileira e, mais tarde, quando o progresso material cortar de estradas de
ferro, de vias de comunicação, os seus territórios, cheios de fecundidade, poderão,
como no Sul do Brasil, ter uma população densa, capaz de assegurar à Pátria dias de
cultura e de glória. (Muito bem.)
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Eis a confissão que faço, por amor de nós mesmos, para que sejamos cada
vez mais unidos, nos vínculos dessa estreita fraternidade, único cimento natural, para a grandeza do Brasil.
Pena é, Senhores, que os remorsos da política partidária estejam, talvez,
envenenando em vós, cidadãos do Norte, o elogio das vossas populações.
O Sr. Aristides Rocha - Não apoiado. Acreditamos na boa fé de V. Ex~
(Apoiados.)

O SR. JOÃO NEVES - Vós, representantes do Norte, talvez melhor pudésseis servir à Pátria, se trouxésseis o tesouro das vossas resistências físicas para unirse à vossa resistência moral, no combate aos desmandos de um poder fora da lei.
Dia virá, porém, em que poderemos achar o denominador comum entre todos os esforços, do Centro, do litoral, do Norte e do Sul, de todos os extremos da
Pátria; e isto há de ser quando uma grande consciência cívica encher a Nação brasileira, e pudermos dizer que somos, acima de tudo, senhores da nossa autonomia,
eleitores do nosso Presidente, fazendo a vontade do País mais_que a vontade dos governos.
Dei ao Congresso Nacional as razões morais, jurídicas, políticas e sociais,
pelas quais não poderemos deixar de desaprovar, com o nosso voto, um parecer,
cujas conclusões não podem, sequer, ser submetidas ao exame atento dos adversários do candidato que se diz eleito.
Se de toda essa luta resultar a transformação da legislação eleitoral, se conseguirmos moldar em novas formas a maneira de apurar a vontade dos cidadãos,
se nos ativermos ao exame das nações da moderna Europa, que instituíram, em leis
sábias e originais, o meio de colher o sufrágio político, então, Senhores, vós mesmos abençoareis a batalha que vos demos, batalha honesta que não sustentamos por
amor de um nome nem contra um nome, como vos disse na primeira vez que me
dirigi à Câmara dos Deputados, mas que levamos a efeito por amor a uma série de
princípios que ainda nos reúnem.
Aqui ao lado, parede e meia com a nossa Pátria, um povo pequeno e jovem,
velo de ouro esplêndido, para demonstrar não só a riqueza do solo como o esforço dos homens, está a evidenciar que a renovação das leis eleitorais pode ser
até o estancamento das lutas civis. Outrora, na República do Uruguai, partidos
aguerridos até ao sacrifício como que renovavam, com a periodicidade das estações, os conflitos armados que os levavam a derramar o sangue dos seus irmãos.
Um dia, um estadista que tinha em suas mãos o destino da maior agremiação
de sua pátria, a figura singular de Batlle y Ordofíez, preferiu enfraquecer o seu
partido para engrandecer seu país. E propôs que o Congresso uruguaio aceitasse um
projeto de reforma eleitoral com a instituição de uma Corte Suprema para o julgamento desses litígios, de modo que, apurada em um cadinho a vontade da maioria,
fosse possível que os partidos equilibrassem na paz as aspirações dos seus correligionários.
Pensa naquele pequeno país, belo e nobre exemplo para nossa grandeza que
não medita, para a nossa imensidade despreocupada do dia de amanhã. Ele nos
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mostra que ainda é possível desviar, do conflito dos indivíduos para a arena da lei,
a multiplicidade dos interesses políticos, que são, afmal, a raiz dos interesses da própria pátria.
Lá, os blancos e os colorados, separados em fronteiras exatas, já registram
as suas maiorias pela escassez de poucas dezenas de votos. Mais além, na própria
América do Sul, onde ressoa o tropel das lutas civis da República Argentina, amiga
e paradigma do nosso próprio desenvolvimento, a sua vida cívica como que se
obumbrara em uma grande noite de apreensões e de incertezas. Todo o seu organismo, feito de vitalidade, pelo lutar do homem do extremo pampa, que criou com a
mão corajosa a maravilha de uma metrópole que é a "Paris da América", toda aquela terra tinha o seu progresso comprometido pela rivalidade das facções. Quando
eram mais fundos os receios em tomo do futuro da República Argentina, ela encontrou na figura oracular de Saenz Pena um homem com o instinto seguro darenovação política. Ela permitiu, pela refornia eleitoral, que lá, há menos de dois anos,
o Sr. Marcello Alvear, uma das culminâncias da vida política da América, visse, sem
desdouro, derrotado pelas umas o candidato da sua predileção.
No Brasil, Senhores, estamos ainda na infância da democracia. Quando se
pensa que um Presidente da República possa ter o seu candidato vencido, há na
Maioria do Parlamento um estremecimento de angústia, como se a mão sacrílega
deixasse tombar um Deus das altitudes de um altar. No entretanto, Senhores, nas
democracias, o governo deve ter como características supremas a transitoriedade e
a limitação dos poderes.
Entretanto, Sr. Presidente, o poder pessoal dos Presidentes se sobrepõe à
vontade de uma nação, e foi por isso, para fugir ao desdouro do dia de hoje, que
desta tribuna implorei à Maioria política da representação federal que aceitasse
uma fórmula de controle para as eleições de 4 de março. Roguei-lhe, em nome da
Aliança Liberal, que vinte magistrados, a aprazimento das partes escolhidos,
pudessem transportar-se para as vinte unidades, a fim de assistirem ao pleito e trazerem, aqui, por meio de relatórios exatos, a palavra da justiça sobre a grande pugna
de 4 de março. Poderíamos, então, vencidos, emprestar a colaboração do nosso voto
à proclamação do vencedor; vencedores, poderíamos receber a vossa solidariedade
com o nosso sincero e cordial tributo pelo vosso cavalheirismo. Não o quisestes.
Não o quiseram os juízes do Governo Federal, e a pugna de março, podeis estar seguros e fique segura a Nação brasileira - foi, com estas leis, a última eleição presidencial que se fez no Brasil. Só um santo, colocado na suprema magistratura da
República, deixaria que fosse derrotado o escolhido de sua preferência por um movimento de opinião pública, e só um egresso do manicômio é que pleiteará mais a
sua candidatura contra a vontade do poder federal.
Dolorosa afirmação que tiramos da luta de ontem! Triste moralidade da contenda. Assistimos, Senhores, ao fim de uma época e marcamos, com a nossa reunião, a agonia de uma lei feita para a cavilação, para a fraude e para a deturpação
da vontade dos cidadãos.
Nas últimas palavras que vou proferir quero dizer-vos que falo, neste instante, a linguagem do meu partido. A sua voz aqui está para vos assegurar que viemos negar nosso voto a esse último ato de uma farsa eleitoral;, (protestos e apoia-
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dos), mas negá-lo sem rancor, sem ódios, sem prevenções individuais. Ficamos, entretanto, no nosso posto. Não nos batemos pela ascensão de um homem ou pela
queda de outro. Viemos para a liça, para a realização dos anseios do povo brasileiro. Não logramos, sequer, da vossa intolerância, o exame de um pleito em que fomos parte. Que vos faça honra a vossa última atitude. Ficamos onde estávamos, a
bater-nos pelas idéias que consubstanciaram o programa da Aliança Liberal e a plataforma dos nossos candidatos. Continuaremos a pregar, diante de vós, a reconfraternização dos brasileiros pela medida pacificadora da anistia. (Apoiados da Minoria.) Vamos continuar, aqui dentro, a bater-nos sobre todas as coisas, pela reforma
eleitoral, pela instituição de um regime que permita apurar a vontade da maioria do
povo brasileiro. Vamos continuar, aqui dentro, a pugnar por todas as medidas liberais, por todas aquelas que possam encontrar o apoio das populações sequiosas
de dias melhores.
Ampliaremos, se possível, os quadros das liberdades espirituais, das liberdades civis, das liberdades políticas; procuraremos agremiar as tendências para organização das classes, de modo que, um dia, talvez não longe, possamos pleitear, diante
de vós, a revisão da lei suprema, para nela introduzir as modificações aconselhadas
pela experiência de nossa época.
Nos países de grande civilização material, os Parlamentos já se transformaram, como na Alemanha, em parlamentos econômicos. Por toda parte os conselhos
técnicos vêm, a pouco e pouco, substituindo a vontade exclusiva dos indivíduos e
dos partidos. Para lá é que caminhamos; não ficaremos no Jeitichismo do figurino
americano, mas nos esforçaremos por introduzir no aparelhamento constitucional
novos freios de inibição contra a vontade prepotente dos magistrados supremos.
Sr. Presidente, se fosse vivo aquele homem que emblemou no meu partido
uma das figuras mais altas que o regimento já teve, homem cuja evocação só deveria produzir no Parlamento do Brasil o respeito profundo de uma piedosa devoção,
o grande Júlio de Castilhos; se vivo fosse, hoje, mais do que nunca, estaria à frente
de suas legiões, ele que se bateu, com a força de sua formidável energia, contra o
poder Federal, ao tempo do insigne Prudente de Moraes, de quem divergira por
motivos de doutrina; se ele fosse vivo, â frente de suas legiões, mais do que nunca,
estaria agora batendo-se contra a intervenção do Presidente da República na escolha
do seu sucessor.
O Sr. Manoel Villaboim -Intervenção que nunca existiu.
O SR. JOÃO NEVES - Se vivo fosse, achar-se-ia, neste momento, contra
aqueles que garroteiam representações inteiras, sacrificando o direito do povo na escolha de seus delegados.

O Sr. Dolor Brito - Assim procedeu o Sr. Antônio Carlos, em Minas.
O Sr. Adolpho Bergamini - Assim procedeu o Banco do Brasil, através da
ação do Sr. Carvalho de Brito.
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O SR. JOÃO NEVES - Esta é a oportunidade que temos de vos fazer, apesar da escassez do tempo, outras graves declarações ligadas à nossa vida de amanhã.
Posso garantir-vos, porém, que, unidos em um só pensamento, os partidos do Rio
Grande do Sul aqui ficarão fiéis aos ideais que foram o cimento da luta de ontem.
(O Sr. Presidente faz soar os timpanos).

Sei que tendes pressa. As campainhas da Presidência anunciam que está terminada a tolerância que me permitiria continuar a falar.
O Sr. Presidente -Estou fazendo soar os tímpanos para auxiliar o orador,
chamando a atenção do Congresso.

O SR. JOÃO NEVES - Não quero perturbar por mais tempo o desejo que
tendes de emprestar o vosso voto ao reconhecimento de vosso candidato. Creio que
já a estas horas demanda a barra de Santos o Almirante Jaceguay, vestido de novo,
pintado e repimpado para a travessia que se vai fazer, ellí nome do Brasil. Feliz viagem, poderemos dizer nós, os que ficamos aqui, da parte da Aliança Liberal! Feliz
viagem! E que sejam fecundos os ensinamentos colhidos na terra do patriarca da
independência americana!
Não quero, porém, terminar estas rápidas considerações sem assinalar uma
circunstância. Dizem as folhas que a nave que vai conduzir o honrado Sr. Júlio
Prestes, na sua viagem nupcial com a Presidência da República, será comboiada por
uma divisão de cruzadores: o Bahia e o Rio Grande do Sul.
Qu~ o Bahia acompanhe S. Exa. não só com a força e com a beleza dessa
nau, mas também com o prestígio do grande, poderoso e tradicional Estado, cujo
chefe é companheiro de chapa do candidato vencedor pelas atas; que o Bahia o
acompanhe, é justo. Que o Rio Grande do Sul o acompanhe é que, entretanto,
rião é justo.
O Sr. Eloy Chaves -É justo, porque vai representar o Brasil.

O SR. JOÃO NEVES - Lá, fora das águas territoriais, a nave brasileira pode
ser e será, excluído o choque dos partidos, um pedaço impessoal da Pátria. Mas,
se os caprichos do acaso ou a malícia das intenções ocultas. quiserem significar que,
na esteira do Almirante Jaceguay navega o Estado do Rio Grande do Sul, então
fique o Brasil seguro de que o povo gaúcho lá não está flutuando ao sabor das
conveniências ou sacudido pelas vagas da infidelidade à palavra prometida.
Entre o símbolo e a realidade, medite a Nação, tranqüilizada e crente, na
dolorosa evidência dos contrastes; o navio que ostenta o nome do nosso rincão bem
amado marcha na rota presidencial, mas nós, os rio-grandenses-do-sul, ficamos na
terra firme das idéias, inacessíveis às solicitações do interesse, sem rancor e sem pena,
"mal com os homens, peloamor de Deus!'' (Muito bem; muito bem. Palmas. o
orador é vivamente cumprimentado e abraçado.)
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DEFESA DA AUTONOMIA DA PARAÍBA

14-6-1930
O SR. JOÃO NEVES (para encaminhar a votação)- Sr. Presidente, não tive
a fortuna de me encontrar no recinto da Câmara na ocasião em que o brilhante
Deputado por São Paulo, meu preclaro colega e amigo, Sr. Roberto Moreira,
ocupou a tribuna para tratar do requerimento de informações relativo ao fornecimento de armas e munições ao Governo da Paraíba.
Esperei ler as considerações de S. Ex~ estampadas no Diário do Congresso
para ajuizar da procedência ou improcedência das mesmas e para cotejar o fundo
dessas declarações com o das que prestara à Casa o eminente líder da Maioria, Sr.
Cardoso de Almeida.
Hoje, pela manhã, Sr. Presidente, confrontei as palavras do ilustre Sr. Roberto Moreira com as do nobre Sr. Cardoso de Almeida, e não quero deixar fugir
esta oportunidade sem salientar a divergência profunda que encontro entre as duas
atitudes- a do Sr. Cardoso de Almeida e a do Sr. Roberto Moreira.
Estaríamos a supor, se não fôssemos membros desta Câmara, que S. Ex~s
aqui são delegados de correntes políticas em franco atrito ou em visível contradição.
A verdade é que após as palavras relativamente tranqüilizadoras saídas dos
lábios do honrado líder da Maioria, o Sr. Roberto Moreira veio à tribuna, como um
reforço necessário para tomar mais funda a separação existente entre nós, os que
nos batemos pela autonomia da Paraíba, na sua extensão constitucional, e aqueles
que a querem violentar, aqueles que a desejam violar, para satisfação de caprichos
pessoais.
Nem só, porém, o aspecto jurídico e constitucional do assunto é relevante,
como já o deixou perfeitamente esclarecido, com o seu brilho habitual, o ilustre
Deputado pelo Distrito Federal, Sr. Maurício de Lacerda.
Há coisas profundamente interessantes no discurso do preclaro líder da
Maioria e no do seu notável colega da representação paulista.
Não quero que a Câmara perca o ensejo de assistir a esse contraste digno de
nota. De propósito, transladei para o papel as declarações de um e de outro dos
brilhantes Depu ta dos.
Vai ver, pois, a Casa como é chocante a atitude de cada um dos delegados do
PRP nesta assembléia, neste passo grave e delicado da vida republicana.
O Sr. Cardoso de Almeida, falando a respeito do requerimento do Sr. Araújo Cunha, disse textualmente que o "Presidente tem-se mantido em atitude de verdadeira neutralidade". Para o prestigioso líder da Maioria, o que existe é o Cate te de
braços cruzados, sem se pronunciar a favor do Governo legal da Para1oa, e
igualmente sem atirar as suas simpatias para os rebeldes de Princesa - é o Catete
neutral, o Governo da República equidistante dos que violam a lei e dos que a de-
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fendem, esquecido de que o maior dos intérpretes da nossa Carta h.mdamental, o
seu autor principal, o insigne Ruy Barbosa, já dissera não ser possível haver neutralidade entre a lei e o crime.
O Sr. Cardoso de Almeida, porém, foi mais longe: citou as razões ocasionadas que impediam o Sr. Washington Luís de fornecer armas e munições ao Governo legal da Paraíba, dizendo, por fim, textualmente:
"Foi por isso que o Governo viu-se forçado a não atender ao fomecimento de armas à Paraíba".
Assim, para o honrado líder da Maioria, é inquestionável o direito que tem o
Governo paraibano de receber armas e munições, a fim de defender a ordem conturbada pelos rebeldes de Princesa. Somente uma circunstância ocasional, de alta significação, como seja o perigo da desordem geral, levou o Presidente da República a
não aceder às sucessivas requisições de armamentos que lhe fizera o detentor legal
do poder na Paraíba.

O Sr. Cardoso de Almeida- Citei até precedentes, que V. Ex!l confirmou.
O SR. JOÃO NEVES -É verdade. Dois precedentes: o do eminente Sr. Epitácio Pessoa, negando o desembaraço de algumas caixas de munições destinadas ao
Governo do Rio Grande do Sul, e outro que não abona a tese de S. Ex!! -o do honrado Sr. Arthur Bernardes, que não negou, antes mandou desembaraçar munições,
e ainda forneceu, do Ministério da Guerra, 100.000 cartuchos ao Governo do Sr.
Borges de Medeiros, quando da Revolução de 23.

O Sr. Cardoso de Almeida- Isso foi na segunda fase.
O Sr. Ariosto Pinto - A primeira autorização data de 23 de novembro de
1923.

O Sr. Mauricio de Lacerda -Na primeira, teria feito o que o Sr. Washington Luís está fazendo em Princesa.
O SR. JOÃO NEVES - Quando fosse verdadeiro que o Sr. Epitácio Pessoa,
e não o Sr. Arthur Bemardes, houvesse negado a um Governo legal o fornecimento
de armas e munições, perguntaria agora ao ilustre líder da Maioria -e aproveito o
ensejo para também indagar do Sr. Roberto Moreira - se a política dominante em
Sa:o Paulo pensa que os governos estaduais não têm direito a receber armas e munições. (Pausa.)
Tomo o silêncio de ambos como a confirmação da tese vencedora, ...

O Sr. Cardoso de Almeida - Têm direito, de acordo com o Governo
Federal, e não à sua revelia.
O SR. JOÃO NEVES - ... aliás trivial na vida republicana, de que, como
disse o Sr. Epitácio Pessoa, em sua entrevista, os governos estaduais têm direito de
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receber armas e mumçoes, independente da licença do Poder central. O Poder
central apenas pode coarctar o excesso de importação das mesmas armas e munições; do contrário, o princípio federativo não teria amplitude e as unidades não seriam senão dependências exclusivas do poder federal.

O Sr. Roberto Moreira -V. Ex'!- não tome o meu silêncio como significação
de coisa alguma. Não gosto de apartear os oradores, sobretudo os que dispõem
de pouco tempo, como o nobre Deputado. Responderei, entretanto, a V. Ex!!
O SR. JOÃO NEVES- Perfeitamente.
Prossigo na análise dos dois discursos dos honrados Deputados por São
Paulo.
Continua o Sr. Cardoso de Almeida:
"Não fosse a situação anormal daquele Estado, não fossem as suas
ligações com as demais unidades que estiveram de mãos dadas com os revolucionários, ameaçando a nação de uma luta geral - quem sabe se chegando até o bolchevismo -, e o Governo Federal estaria pronto a ir até em
socorro daquele Estado."

O Sr. Adalberto Corrêa - E por que não forneceu em prestações suficientes
para debelar a insurreição, mas insuficientes para o Governo da Paraíba levantar-se
contra o Federal?
O SR. JOÃO NEVES - Nessas condições, o nobre líder aceita, como princípio geral, que o governo central deve fornecer, e pode fornecer, armas e munições;
tê-lo-ia feito em relação ao Presidente João Pessoa se não fosse o motivo puramente
ocasional, repito, de suspeitar que essas armas e munições pudessem ser desviadas,
para o fim de uma perturbação generalizada da ordem pública.

O Sr. Cardoso de Almeida- Perfeitamente.
O SR. JOÃO NEVES -Logo, o Sr. Washington Luís reconhece que é natural, normal, constitucional o fornecimento de armas e munições para as unidades
federativas.

O Sr. Cardoso de Almeida - De acordo com o Governo Federal e não à sua
revelia, importando armas, munições, aeroplanos etc.
O SR. JOÃO NEVES -Diz ainda o Sr. Cardoso de Almeida:
"Se, entretanto, o Executivo Federal recusou o auxílio de armas e
munições, está ele, de acordo com a Constituição, inteiramente disposto a
satisfazer qualquer solicitação do Sr. João Pessoa, para o restabelecimento
integral da ordem nesse Estado, sem prejuízo da sua autoridade."

O Sr. Cardoso de Almeida -Perfeitamente.

272

O SR. JOÃO NEVES - Essa é a tese sustentada pelo eminente líder da
Maioria.
O Sr. Cardoso de Almeida -Sim.
O SR. JOÃO NEVES - Agora, o brilhante Deputado paulista, Sr. Roberto
Moreira, mudou os termos da questão, agravou a situação em que o Gewerno Federal se colocara vis-à-vis do Governo do Sr. João Pessoa.
Vou analisar, dentro da escassez do tempo em que posso falar, a oração do
brilhante representante paulista.
O Sr. Cardoso de Almeida -V. Ex~ está interpretando mal o pensamento
do nobre Deputado.
O SR. JOÃO NEVES - Diz o Sr. Roberto Moreira que o Sr. João Pessoa,
"pela sua conduta, foi credor da mais justa reação."
E continua:
"Quem está conflagrando portanto o Estado da Paraíba não é o Sr.
Presidente da República, corno afirmou, há pouco, o Sr. José Bonifácio, é,
sim, o Sr. João Pessoa, que, tendo provocado, não só a luta política, mas até
a luta armada, com fazer urna intervenção manu militari, dois dias antes da
eleição, na cidade de Teixeira, determinou a atitude atual do Sr. José Pereira, que nunca foi um provocador, que estava, está e estará em posição
de legítima defesa. "
Eis o pensamento da política paulista, pela voz autorizada do nobre Sr.
Roberto Moreira, que, por sua inteligência, por seu passado, por sua situação, pelas suas vinculações diretas com o nobre Presidente da República, tem de ser e deve
ser o espelho da consciência do Poder federal. O Sr. José Pereira "estava, está e
estará em atitude de legítima defesa"!
Ora, se legítima defesa, na vida dos indivíduos, é o exercício de um direito,
por conseguinte, o Sr. José Pereira, de armas na mão, é um revolucionário, e o
Catete acata a revolução de Princesa. (Apoiados da Minoria.) Contra isso, não pode
haver duas opiniões, pelo menos dentro do senso jurídico habitual.
Continua ainda o meu ilustre colega e amigo, representante de São Paulo:
"Ora, senhores, compelida a população do Estado, pelos erros do
Presidente João Pessoa, à triste contingência de se defender pelas armas das
violências, agressões e tropelias, contra ela praticadas pelos elementos oficiais, que devia fazer o Sr. Presidente da República?"
Vem agora S. Ex~ traçar a conduta que deveria ter e teve o honrado Chefe
da Nação, conduta muito diversa daquela que preconizara o honrado líder da Maioria, e conclui explicando qual deveria ser essa conduta:
"Permitir, corno pretendem os nobres representantes da Aliança
Liberal nesta Casa, que se fornecesse armamento para o Sr. João Pessoa
prosseguir na luta de extermínio contra os seus adversários, luta que ele iniciou com o ataque à cidade de Teixeira?"
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Eis a pergunta, que envolve uma verdadeira resposta, feita pelo honrado
Deputado por São Paulo.
Mas S. Ex~ não ficou aí. Disse ainda S. Ex~ textualmente:
"O que existe, em verdade, na Paraíba, é uma luta entre dois elementos políticos, que, momentaneamente, se desavieram: de um lado o Sr.
José Pereira, do outro o Sr. João Pessoa."
De modo que temos, Sr. Presidente, em um recanto do Estado da Paraíba,
em uma faixa de um dos seus 39 Municípios, um homem de armas na mão, acompanhado de outros homens armados, perturbando a ordem material, atacando a
autoridade legítima, e, para o honrado Deputado por São Paulo, esses homens não
são desordeiros, slro simplesmente adversários políticos do Sr. João Pessoa, no exercício de legítima defesa!
Registre a Câmara em sua memória, suprima por um momento aquela diátese amnésica, que é sempre o característico dos políticos brasileiros, na opinião
de Ruy Barbosa, e retenham os representantes dos Estados, quando se desavierem
com seus Governos, qual o caminho que lhes aponta a política do Sr. Washington
Luís para as suas discórdias intestinas: comprem armas e munições, entrincheirem-se dentro de uma vila ou de um simples arraial, porque não serão desordeiros,
mas homens que estão exercendo o direito de reação ou de legítima defesa.
Queria ver se em Sorocaba, em Ribeirão Preto, em Santos, ou em qualquer
das cidades próximas ou remotas da capital do grande Estado, os democratas pudessem importar armas e munições e estivessem, nesta hora, de armas na mão contra
o Governo do Sr. Heitor Penteado, se essa seria a doutrina predominante nesta Câmara, ou se neste momento não seriam insultados da tribuna do Congresso e pela
imprensa apaniguada do Governo, como desordeiros vulgares, como perturbadores
da ordem!
Nós estamos anotados na lista da polícia entre aqueles que, na frase do honrado Deputado por São Paulo, hão de ser repelidos, esmagados, triturados. Eles,
os rebeldes de José Pereira- já não digo que estejam recebendo dos paióis do Governo as armas e munições com que atacam o Governo legítimo -eles são os heróis
da intentona oficial, eles são os homens que se acham em legítima defesa. Para eles
já se antecipa a anistia do partidarismo, endeusados como super-homens, quando
esses candidatos ao martirológio cívico não passam de simples rebeldes, atrozes
cangaceiros, criminosos comuns, alistados sob a bandeira da mazorca, contra um
homem como João Pessoa, magistrado no tribunal em que pontificou, magistrado
no Governo que dirige para honra da República.
Agora, Sr. Presidente, peço a V. Ex~ a tolerância de dois minutos para concluir estas rápidas considerações.
Como vamos conciliar as doutrinas tão contraditórias, esposadas pelo honrado líder da Maioria e pelo brilhante representante de São Paulo? Pois se o Sr. José
Pereira e seus amigos estão de armas na mão, no exercício de legítima defesa, se
estão exercitando apenas um direito, por que razão o Executivo Federal vai intervir naquele Estado e trucidar, com as armas da União, estes homens que não estão
cometendo delito? Não pude ainda alcançar como há duas raias de criminalidade:
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a que se fecha na fronteira do Estado e a que se estende até às lindes da União.
Para o Estado, não são criminosos, exercitam a legítima defesa; para a União, amanhã, se intervierem dentro do território da Paraíba serão criminosos e como tal e
'
esmagados e trucidados pelas armas empunhadas pe{o Exército Nacional.
Esta contradição atormenta desde hoje o meu espírito e queria saber, caso
o Sr. João Pessoa requisite a intervenção federal, se as armas de que o Governo Federal se vai utilizar serão para debelar a rebeldia de Princesa ou para exaltar os cangaceiros de José Pereira, porque a lógica manda que o Governo, se intervier, não tenha duas atitudes. Ou o Sr. Roberto Moreira não interpreta o pensamento do Sr.
Washington Luís, ou essa intervenção há de ser para dar razão a homens que estão
no exercício de um direito e não praticando delito contra a ordem material!
Disse mais o meu eminente amigo e brilhante representante de São Paulo.
Declarou S. Ex~ que não são homens em luta perturbando a ordem material, mas
adversários políticos, que se acham nesta atitude porque o Sr. João Pessoa excluiu
da chapa federal alguns de seus amigos, que também eram amigos do Sr. José .Pereira.
Penso que foi em Sergipe que o Sr. Manoel Dantas, Governador, excluiu
também da chapa federal quase todos os seus amigos, conservando apenas o nobre
Sr. Graccho Cardoso. Pergunto à ingenuidade daqueles que ainda têm em sua
cabeça teias de aranha para olhar os fenômenos da atualidade brasileira, se os honrados colegas nossos que aqui estiveram no ano passado e não lograram a reinclusão
de seus nomes na chapa sergipana se entrincheirassem em um dos municípios do
sertão de seu Estado e tomassem armas contra o Governo, e o Sr. Manoel Dantas
não tivesse munição nos seus paióis para a resistência, o Governo Federal forneceria ao Sr. Manoel Dantas armas e munições para debelar aquela insurreição, ou
daria, conforme a palavra brilhante do Sr. Roberto Moreira, título de beligerância
para esses homens, conferindo-lhes o diploma de serem apenas homens que exercitam a legítima defesa? A esta hora estariam repelidos, rechaçados, triturados, na
expressão de S. Ex'!-, porque, no Brasil, o crime é levantar armas contra o Governo
Federal, o crime é não bater palmas à candidatura oficial, o crime é não receber
o santo e a senha das barbacãs do Catete. A desgraça é um homem ter independência de caráter e vontade dentro desta República abastardada. Que pena que meu ilustre amigo, Sr. Álvaro de Carvalho, que meu eminente colega, Sr. Altino Arantes,
que meu prezado confrade, Sr. Rodrigues Alves Filho, ou o meu simpático amigo,
Sr. Eloy Chaves, não tivessem sabido, quando foram expurtgidos da chapa do PRP,
que era lícito tomar armas, pois que estariam em legítima defesa, a esta hora na
História ou na crônica se registraria a insurreição de Guaratinguetá contra o mesmo
Sr. Washington Luís, que tem hoje uma doutrina para a União, diversa da que tinha
quando governava o Estado de São Paulo, ou quando inspirava a atividade política
do PRP.
Não, Sr. Presidente; sejamos lógicos. A vida brasileira gira em torno de uma
contradição. Dizia há pouco um dos mais brilhantes espíritos da moderna geração
do Brasil, que, neste momento, não se governa com inteligência; dirige-se tudo com
sinais luminosos.
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Está marcado o fechamento da passagem para o Sr. João Pessoa, pelo
encarnado das sinaleiras federais. Os veículos não podem transitar. O Sr. João
Pessoa tem de ficar no terreno, defendendo-se com as armas que conseguir, transformado, por miséria nossa, por opróbrio nosso, por indignidade nossa -o Governador de um dos Estados da Federação Brasileira! - em contrabandista de munições.
Dolorosa situação a que descemos! Mas, mais doloroso é ver que um homem
como o Sr. Cardoso de Almeida, com uma folha de serviços imaculada, que ainda
não tinha apostolado - o crime dos poderosos - e ainda não havia transigido com
as misérias extraconstitucionais; que um homem de uma mocidade coroada de
esperanças, que já são realidades autênticas, como o Sr. Roberto Moreira, emprestem o brilho de sua eloqüência para defenderem ambos o pior atentado que já se
consumou contra a vida constitucional do Brasil e contra o sistema federativo!
Daqui vos declaro que nós, os liberais da Câmara, como todos os liberais do
Brasil, estamos todos no nosso posto, para defender com a energia das nossas palavras, com o fogo da nossa dedicação, e, sobretudo, com o nosso exemplo sempre
presente, a autonomia do Estado da Paraíba e o seu grande Presidente, que tem a
seu lado a população inteira da unidade federativa que dirige, ...
O Sr. José Bonifácio -A do Brasil inteiro.
O SR. JOÃO NEVES - ... ainda que para isso tenhamos de ser "rechaçados, repelidos, ou triturados". (Muito bem, muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado.)
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A AMEAÇA SOBRE A PARAÍBA

27-6-1930

O SR. JOÃO NEVES (para explicação pessoal) - Sr. Presidente, era meu
propósito, tão breve quanto fosse possível, tomar parte nos debates da Câmara, para
sistematizar, com a ajuda de documentos que só agora chegaram às minhas mãos,
a defesa, de resto desnecessária, do eminente brasileiro que a esta hora, no Estado
da Paraíba, engrandece, pelo exemplo e pela rigidez de sua conduta republicana, os
deveres dos homens de Estado. (Muito bem.)
Bem mais cedo, porém, do que eu supunha, se me deparou a oportunidade
de vir à presença dos meus pares dar demonstração palpitante de que o ilustre Presidente do pequeno Estado nordestino desafia as acusações contumeliosas dos seus
adversários e pode provar, com a limpidez de uma atitude modelar, que é, nesta hora,
em verdade, um governante atacado e que se defende.
Forneceu-me esta ocasião o nobre representante de São Paulo, cujo nome
declino data venia, Sr. Fontes Júnior, com a oração que ontem teve ensejo de proferir na Câmara.
Não fujo, Sr. ~residente, de consignar a minha má estrela em relação à oratória dos meus nobres adversários. Assim, sempre por motivos que devem ser levados com certeza ao ativo das minhas culpas, não estou presente quando S. Ex~s,
desta triblma, nos dirigem o requisitório das suas acusações e exaltam, na linguagem da familiaridade, as virtudes dos oragos do seu partido.
Ainda ontem cheguei tarde demais e não me foi dada a fortuna de ouvir a
oração do nobre representante paulista, cujo nome acabei de pronunciar.
Antes, porém, que eu acuda ao pregão partido de S. Ex!~, quando veio a esta
tribuna ler trechos de um discurso que proferi na Assembléia dos Representantes do
Rio Grande do Sul, quero, aos olhos imparciais da Câmara, traçar, com o auxílio
dos documentos, o perfil moral do Presidente da Paraíba e, especialmente, examinar
ponto por ponto, trecho a trecho o caminho, a marcha que S. Ex~ vai desenvolvendo na defesa da autonomia do seu Estado e na manutenção da ordem material
perturbada.
Afirmou-se desta tribuna, e fê-lo o nobre Deputado paulista, Sr. Roberto
Moreira, que o Sr. João Pessoa era o agressor, pois dele partira o ataque material aos
rebeldes de Princesa. Assegurou o eminente colega que o Sr. José Pereira se encontrava em legítima defesa.
Já tive oportunidade de apreciar, do ponto de vista dos fatos e da eminência
da situação jurídica, que é que significa, aos olhos da atualidade brasileira, esta singularíssima "legítima defesa" de agressores com armas nas mãos.
Quero, porém, agora, à luz de documentos que vou ler e que estão na notoriedade pública, podendo vir até ao exame da Câmara, demonstrar que, no caso da
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Paratba, o Sr. João Pessoa é, verdadeiramente, o agredido, como Chefe de Estado,
como representante da ordem pública na unidade federativa que dirige.
O Sr. Roberto Moreira, fazendo aqui o panegírico dos rebeldes de Princesa,
afirmou que o causador da luta na Paraíba fora o Sr. João Pessoa, com a conduta
que as forças de polícia haviam tido, atacando a cidade de Teixeira.
Ora, Sr. Presidente, o simples confronto das datas serviria para desarticular
por completo este capítulo da acusação. Se não, remontemos à origem dos acontecimentos.
Em fevereiro, o Sr. João Pessoa, já licenciado da Presidência do Estado, percorria todos os Municípios da sua pequena unidade, em propaganda das candidaturas da Aliança Liberal. A 19 daquele mês, S. Ex~ chegava a Princesa e a alguns quilômetros de distância era recebido entre o clangor das fanfarras da hoje célebre cidade e os aplausos dos seus então correligionários, que o conduziram nos braços.
José Pereira era, nesse tempo, partidário do Sr. João Pessoa. Com José Pereira o Sr. João Pessoa palestrou longamente a respeito dos fatos políticos então ocorrentes, dando-lhe conhecimento da chapa de Deputados Federais que fora organizada pelo Partido dominante. Dessa chapa já não faziam parte quatro dos cidadãos
que haviam composto a bancada federal do Estado; um deles apenas fora reincluído
na lista dos candidatos do Partido Republicano da Paratba.
Dois dias depois, o Sr. João Pessoa deixava a cidade de Princesa e regressava
à capital do Estado, tendo finalizado a sua excursão política.
Agora a primeira pergunta é esta: Qual foi a causa da discórdia política entre
José Pereira e o Presidente da Paratba?
O Sr. Adolpho Bergamini - A causa ou o pretexto?

O SR. JOÃO NEVES - E a segunda: Qual foi a causa da desordem material
que ora campeia em uma faixa estreita do Município de Princesa?
Essas as duas interrogações prementes que a Nação brasileira tem o direito
de ver respondidas desta tribuna, por nós, amigos do Presidente da Para1ba e por V.
Ex~s, Senhores da Maioria, mas com as provas na mão, se quiserem contestar as que
vou formular, apoiadas em documentos autênticos.
A primeira versão afirmou que José Pereira rompera com o Presidente da
Paraíba, por isso que o Sr. João Pessoa, quando da reunião da Comissão Executiva
do seu Partido, tivera, na intimidade dos ex-correligionários que a compunham,
expressões desairosas ao chefe sertanejo.
Foi essa a explicação inicial, de que se serviram os jornais do Governo e de
que se socorreram os Deputados reconhecidos, porém não eleitos, pelo Estado da
Paratba.
Examinemos agora os documentos e vejamos se essa primeira explicação
colhe e se essa resposta satisfaz.
A 19 de fevereiro, o Sr. João Pessoa estava em Princesa, justamente com
José Pereira e seus correligionários. A 22, o Sr. João Pessoa regressava à Capital. A
chapa tinha sido lançada antes do início da excursão do Presidente paraibano. Sobre
a chapa conversaram, demoradamente,· o Sr. João Pessoa e José Pereira.
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O Sr. Cardoso de Almeida -O Sr. José Pereira contesta.
O SR. JOAO NEVES- Chegarei lá.

Não foi, por conseguinte, a composição da chapa o motivo da discórdia. Não
constituiu ela o casus belli, que levou até as armas os antigos partidários do Sr. João
Pessoa. Tanto não foi a chapa, que o próprio José Pereira se encarregou de contestar
tal versão, ora patrocinada pelo ilustre Líder da Maioria, no telegrama que dirigiu ao
Sr. João Pessoa, datado de 22 de fevereiro, telegrama tão surpreendente no seu contexto, que o nobre Presidente da pequena unidade nordestina não acreditou na sua
veracidade. Julgando que fosse manobra de seus adversários, pediu a José Pereira
que lhe dissesse se o havia, de fato, expedido sob aquele número e com aquela quantidade de palavras.
Vou ler o telegrama, e a Câmara verá, então, em um diploma autêntico, partido do próprio chefe rebelde de Princesa, que a origem da discórdia entre ele e o
honrado Presidente da Paraíba não fora a composição da chapa federal.
Eis o telegrama:
"Acabo de reunir os amigos e correligionários a quem informei do
lançamento da chapa federal. Todos acordaram mesmo que V. Ex?, escolhendo os candidatos à revelia da Comissão Executiva, caracteriza palpável
desprestígio aos respectivos membros. A indisciplina partidária que ressumbra do ato de V. Ex?, inspirador de desconfiança no seio do epitacismo,
ameaça o esquecimento dos mais relevantes serviços dos devotados à causa
do Partido. Semelhante conduta aberra dos princípios do Partido, cuja orientação muito diferia da atual, adotada singularmente por V. Ex? Esse
divórcio afasta os compromissos dos velhos baluartes da vitória de 1915
para com os princípios desse Partido que V. Ex? acaba de falsear. Por isto
tudo delibero adotar a chapa nacional, concedendo liberdade aos meus amigos para usarem do direito de voto consoante lhes ditar a opinião, "comprometendo-me ainda a defendê-los se qualquer ato de violência do Governo atentar contra o direito do voto assegurado pela Constituição". Saudações José Pereira."
Vê a Câmara que não há a mínima referência à composição da chapa, à
exclusão ou inclusão de nomes. O Sr. José Pereira rebelou-se contra a forma pela
qual o nobre Presidente da Paraíba lançara os candidatos do seu Partido à deputação federal. Não há questão pessoal em causa. Nem a exclusão, nem a inclusão de
nomes determinaram o rompimento do Sr. José Pereira com o Sr. João Pessoa.
Esse documento, porém, ainda é fraco para a demonstração que me propus
fazer perante a Câmara. O próprio Sr. José Pereira forneceu, em seguida, um outro
subsídio, que melhor atesta a procedência daquilo que estou dizendo.
O telegrama, que acabo de ler, causou no espírito do Sr. João Pessoa verdadeira perplexidade. Ainda nos. ouvidos do varonil Presidente da Parafba deveriam
estar ressoando os clamores de vitória, partidos dos peitos dos correligionários que
dele inexplicavelmente se apartavam; ainda da sua memória não se poderia ter apagado o panegírico saído dos lábios dos seus amigos políticos. O Sr. João Pessoa, se
fechasse os olhos sobre aqueles três dias volvidos, ainda escutaria sob as nuvens do
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pó da estrada o tropel dos cavalarianos, que vitoriavam, no seu nome ilustre, o chefe
de uma Paraíba renovada e redimida, renovada das criminosas transações com o
Poder Federal, redimida das dfvidas que tinham onerado seu patrimônio material.
Não tinha o Presidente do glorioso Estado ainda regressado da imensa surpresa - e
tanto isso é verdade que ele mesmo endereça, no dia 23, pela manhã, o seguinte despacho urgente ao chefe rebelado de Princesa:
"Paraíba, 23 -Urgente - Coronel José Pereira -Princesa.
Rogo favor dizer-me se me transmitiu telegrama n<? 52, de ontem, com 122
palavras, às 17 horas."
E ainda diz:
"Abraços.- João Pessoa."
Era natural. O espanto que assaltou o honrado Presidente da Parafba assaltaria qualquer homem medianamente equilibrado. Depois dos aplausos de José
Pereira; depois da recepção de Princesa; depois das conversas íntimas entre ele e
José Pereira; depois da solidariedade renovada pelo chefe sertanejo ao Presidente da
Parafua, tinha este o direito de não acreditar na autenticidade do telegrama, que
chegava às suas mãos. DaL a sua indagação. E a resposta não se fez esperar, resposta
que vem sufragar em alto relevo o conceito, que já externei, de que não fora a composição da chapa federal do Partido dominante na Parafua que determinara o rompimento de José Pereira com o Sr. João Pessoa.
Eis o telegrama:
"Princesa, 23 - Exm~ Sr. Dr. João Pessoa - Parafba- Respondendo radiograma n~ 6, onde V. Ex~ parece estranhar meu veemente protesto
anulação Comissão Executiva adito meu telegrama n~ 52 de ontem que
"maior motivo meu afastamento representa minha reação contra humilhantes e ofensivas referências V. Ex~ fez minha pessoa ocasião reunião Comissão Executiva de que fui informado fontes seguras por telegramas de amigos
incapazes de mentir." Saudações -José Pereira."
Af tem a Câmara - se é que a Câmara, por espúito partidário, ainda não
perdeu a noção do julgamento equilibrado e exato em frente de documentos que
não admitem contraste - af tem a Câmara a prova documental sobre as razões do
rompimento, transformado logo depois em mazorca, entre o Sr. José Pereira e o
nobre e honrado Presidente da Parafba. Não nasceu ele, como eu disse, da composição da chapa. Nada importava ao Sr. José Pereira que os antigos Deputados pela
Parafba não viessem reincluídos na lista de candidatos de seu Partido. Pouco se lhe
dava que outros tivessem sido contemplados naquela chapa partidária. O que ao Sr.
José Pereira interessava, pelo seu telegrama inicial, era a forma pela qual se lançavam os candidatos. O Sr. José Pereira era tomado por um assomo de ética partidária e não admitia que o Presidente da Comissão Executiva lançasse sozinho os candidatos do seu Partido. Queria que essa chapa tivesse sido subscrita pela totalidade
da Comissão Executiva da agremiação polftica a que ele, então, pertencia. Como,
porém, esse motivo lhe parecesse irrelevante, e como, para justificar a desordem material, precisasse do socorro ou do adminfculo de outras razões mais poderosas, o
Sr. José Pereira invocava logo em seguida o personalíssimo motivo de haver sido
maltratado na sua honorabilidade pelo Presidente da Parafba, na ocasião em que se
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reuniam os cardeais do Partido para escolha dos candidatos à deputação federal.
Não creio, Sr. Presidente, que a primeira razão tenha, sequer, impressionado
a Câmara. Um homem que deserta as fileiras de sua agremiação na hora do perigo
não tem autoridade cívica para falar em cânones partidários e para atribuir responsabilidades singulares a um homem da estatura moral e mental do Presidente da
Paratba (Muito bem da Minoria). Mas não é só. O mais doloroso é que o Sr. José
Pereira, ou alguém por ele, traz ao País a certeza indesmontável de que, se não é
aquela razão de ordem partidária elevada, há outro motivo rasteifo; é outra indecorosa falsidade que está motivando, nesta hora, a rebeldia de algumas centenas de
homens em armas contra a autoridade legal e indiscutível do Presidente de um
Estado.
Pois então, Senhores, nesta República já se admite que alguém pegue em armas contra a ordem material? São, porventura, aqueles apóstolos da legalidade que
virão aqui elevar, com seus louvores, os que, de armas na mão, conturbam a tranqüilidade pública de um Estado? Mas, ainda, em outras circunstâncias, estas perturbações poderiam receber os aplausos dos indivíduos que colocam a felicidade da
Pátria acima das ficções da Constituição.
Haverá, porém, entre homens como vós, que sois, por uma série de razões,
expoentes de correntes do pensamento dos vossos Estados, alguém - e será possível que o honrado Deputado por São Paulo que ontem ocupou a tribuna o tenha
feito - que entoe epinícios a um homem que levanta cangaceiros em armas para
repelir injúrias pessoais a ele assacadas pelo Presidente de um Estado?

O Sr. Adolpho Bergamini- Que lhe teriam sido assacadas.
O SR. JOÃO NEVES - Outrora, a injúria lavava-se com o sangue, quando
um homem se sentia ofendido. Hoje, não. O exemplo está aberto:,armam-se cangaceiros, recebem-se, pela porta excusa do contrabando feito com a própria União,
armas para atentar contra a ordem material, porque um José Pereira qualquer se
sente injuriado pelo Presidente de seu Estado! (Muito bem; apoiados da Minoria.)
A mazorca da Paratba é daquelas que não só nascem de um solo ensopado
de sangue, mas, pior do que isso, emergem de um pântano em que a lama é a matériaprima da desordem material. Porque nem sequer isso é verdade. O felão de Princesa
ainda é um reles mentiroso. É um homem que se levanta ein armas contra a ordem
material de seu Estado, em nome da mais descabeçada das inverdades. Não vou confundi-lo com as minhas palavras. Quero desmenti-lo com as palavras dos seus atuais
correligionários, com a unanimidade da Comissão Executiva do Partido Republicano da Para1ba, que negou, formalmente, houvesse o Sr. João Pessoa se referido,
sequer, à individualidade do chefe de Princesa.
Aqui está, na Câmara, o Sr. Oscar Soares, genro do Coronel Evaristo, Deputado Estadual, que é um dos signatários da carta que vou ler. S. Ex~ poderá dizer
se a palavra de seu sogro é, ou não, a de um homem honrado. Qual dos dois fala a
verdade -o Coronel Evaristo ou José Pereira?
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O Sr. Oscar Soares - Pemlita-me V. Ex~ um aparte. Esse episódio enumerado pelo Presidente e testemunhado pelos Srs. Júlio Lyra e Coronel Evaristo é a pura
verdade dos fatos.

O SR. JOÃO NEVES - Não precisaria continuar. A palavra do Sr. Oscar
Soares desmente o Sr. José Pereira, muito melhor do que a minha.
O Sr. Oscar Soares - A única coisa que conheço dos acontecimentos são
esses dois documentos. Não posso avançar outra afirmativa, a não ser esta.

O SR. JOÃO NEVES - Estou deixando - e é esse o meu fito primordial nos Anais da Câmara um relato sistematizado dos acontecimentos que desabrocharam na insurreição de Princesa. Quero, assim, pegar pela gola o inimigo da verdade
e demonstrar que é tanto mais condenável a sua atitude, quando ela se funda no
falso testemunho.
Diz o Sr. Júlio Lyra, membro da Comissão Executiva do Partido Republicano da Para1ba:
"Para1ba, 23 de fevereiro de 1930. Exm~ Sr. Dr. João Pessoa. Saudações. Atendendo à solicitação de V. Ex~, a mim dirigida agora mesmo por
intermédio do Coronel Elysio Sobreira,e à vista do telegrama n~ 20, de hoje,
expedido de Princesa, neste Estado, declaro que, na reunião da Comissão
Executiva do Partido, realizada a 16 do corrente, a que estive presente, o
nome do Coronel José Pereira não foi declinado. Pode V. Ex~ fazer desta
o uso que entender. Conterrâneo, amigo atto.- Júlio Lyra."
Agora:
"Por ser a expressão da verdade, subscrevo os termos desta carta.
Parmba, 23 de fevereiro de 1930.- Demócn"to de Almeida."
É outro membro da Comissão Executiva.
Em seguida, o Coronel Ignacio Evaristo Monteiro, sogro do Sr. Oscar Soares,
diz:
"Subscrevo os termos da carta do Dr. Júlio Lyra. Para1ba, 24 de
fevereiro de 1930."
Finalmente, o último membro da Comissão Executiva depõe a respeito do
incidente:
"Confirmo os termos da presente carta. Para1ba, 24 de fevereiro de
1930. -Álvaro Pereira de Carvalho."
É o Vice-Presidente do Estado.
O Sr. Oscar Soares - Permita-me V. Ex~ uma interrupção . O Sr. Álvaro
Carvalho não fez parte da comissão que organizou a chapa dos candidatos às últimas eleições. Foi posteriormente nomeado. Aliás, seu depoimento é valioso.

O SR. JOÃO NEVES- Esteve presente e é homem ilustre.
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O Sr. Oscar Soares - Quero esclarecer para que não se suponha que o Presidente teve maioria na Comissão Executiva.
O Sr. Adolpho Bergamini - O Sr. Álvaro Pereira de Carvalho foi nosso colega e deixou nesta Casa ...
O Sr. Oscar Soares- Não estou discutindo isso.
O Sr. Adolpho Bergamini - ... as tradições mais lisonjeiras de honradez.
O Sr. Oscar Soares - O que desejei salientar foi que ele não era membro da
Comissão Executiva quando o Presidente apresentou a chapa.
O SR. JOÃO NEVES - A explicação do Sr. Oscar Soares não modifica, Sr.
Presidente, a feição das considerações que estou expendendo; apenas declara
S. Ex~ que o Sr. Alvaro Carvalho, nosso brilhante ex-colega na Legislatura finda, não
era membro da Comissão Executiva ao tempo da organização da chapa.

O Sr. Oscar Soares - É um valioso depoimento.
O SR. JOÃO NEVES- Um depoimento de reforço.

O Sr. Oscar Soares - Esteve presente à Comissão como VIce-Presidente do
Estado.
O SR. JOÃO NEVES - Ele não disse que era membro da Comissão. Tratase de lapso em que incorri, o qual não. muda a feição dos acontecimentos. Antes
confirma a minha narração.

O Sr. Oscar Soares - O meu. intuito é esclarecer ponto que poderá ser mal
interpretado mais tarde. É explicação que se torna mister em qualquer momento,
não para V. Ex~, rhas para a história da formação a chapa em questão.
O SR. JOÃO NEVES - Está assim, a Câmara, Sr. Presidente, vendo a história pregressa da insurreição de Princesa. A história é lamentável, do ponto de vista
moral; é lamentável, porque a insurreição não se justifica, qualquer que seja o aspecto pelo qual seja encarada, e o próprio chefe da desordem material da Parafba, procurando abrigá-la sob a égide de uma acusação contra o Presidente daquele Estado,
teve a desventura de se ver formalmente desmentido por todos os membros da Comissão Executiva, então existente à frente dó Partido Republicano da Parafba.
Ora, Sr. Presidente, as opiniões daqueles cidadãos assumem, nessa oportunidade, afora o seu prestígio natural, um relevo dificilmente igualável, por isso que é
sabido terem os membros da Comissão Executiva do Partido Republicano da Paraíba dissentido do Presidente João Pessoa quanto à composição da chapa.Esses, sim,
esses dissentiram quanto à composição; propuseram a exclusão de certos nomes e a
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inclusão de outros. Assim, esses homens, efetivamente, abriram um dissídio profundo com o Presidente da Para1ba, que é, pela Lei Orgânica de seu partido, o Presidente da respectiva Comissão Executiva.
Esses cidadãos, entretanto, que tiveram razões, que não discuto nem quero
apreciar, para se opor à chapa adotada pelo Sr. João Pessoa, na qualidade de Presidente daquela organização partidária, esses cidadãos não perderam o respeito de si
próprios, tanto assim que, tendo o Sr. João Pessoa sido acusado por José Pereira de
haver proferido expressões desprimorosas em relação a este, correligionário então de
todos eles, apressaram-se a vir formalmente desmentir a afirmativa do chefe sertanejo.
Não tem, pois, a insurreição de Princesa sequer fomento de justiça partidária, nem a ela assiste, nesta hora, uma razão respeitável de ordem ética dentro de
uma agremiação política, por isso que os homens que tinham autoridade para serebelar contra a decisão do Presidente da Paraíba eram os seus companheiros da
Comissão Executiva. Esses se retraíram logo após o lançamento da chapa; tomaram,
como cidadãos, as atitudes que deveriam ou quereriam assumir.
Que eles rompessem politicamente com o Sr. João Pessoa, que adotassem
outros candidatos, que se bandeassem das candidaturas da Aliança Liberal para as
reacionárias, era um direito deles. No Brasil, a apostasia é mais do que um direito:
é motivo de santificação. No curso da agitada campanha finda, assistimos a uma prática a que a República ainda não se acostumara - a exaltação dos trânsfugas que,
desta mesma tribuna, como de outras, foram vastamente incensados pelos tunbulos
da louvaminha oficial.
Não quero descer, Sr. Presidente, a dissecar cadáveres, a que a atualidade brasileira nem sequer liberalizou as honras do embalsamamento. Aceito essas individualidades como participantes da vida de relação, como habitantes ainda do registro
dos vivos. Nunca como expoentes da vida cívica do Brasil. Aqueles que os exaltaram e canonizaram foram os primeiros que, no dia 2 de março, os apearam do falso
altar a que os haviam elevado.
O Sr. José Pereira, esse não se limitou a passar, com as armas e bagagens do
seu pseudoprestígio partidário, para o campo adverso. Fez mais. Valendo-se do seu
tradicional pendor para o banditismo - porque outra coisa não é armar indivíduos
que são réus de crime comum, para o assalto à ordem material - repeliu a atitude
do Partido Republicano da Paraíba com o rifle nas mãos, assolando o sertão da sua
terra, afetando a economia daquele Estado, talando os campos que poderia devastar. Afinal, batido e humilhado, recolhe-se às trincheiras de sua cidade, prestes a cair
nas mãos do Governo legal da pequena unidade federativa.
Vou dizer por que estou assim analisando a conduta individual do chefe rebelde. Poucos há na vida que tenham tão justificado respeito pela opinião sincera de
seus adversários como eu, que me habituei, na acesa campanha dos debates partidários, a sustentar a bandeira de minhas preferências na luta aberta, corpo a corpo, em
campo raso com os meus adversários, sem desprimor para os contendores. (Muito
bem.)

Durante um setenato, que arrolo entre a fase mais feliz da minha existência,
tive a fortuna de ser o intérprete do pensamento do egrégio Sr. Borges de Medei-
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ros, na Assembléia dos Representantes do Rio Grande do Sul. Aqui, diante de mim,
está o meu velho e querido amigo, Sr. Adalberto Corrêa, revolucionário de1923,
servindo às idéias do seu Partido em campanha que mereceu a minha repulsa.
S. Ex~ sabe que nunca de minha boca ou de minha pena brotaram palavras que ferissem a dignidade pessoal de quem quer que seja. E é por isso que hoje, irmanados
por um pensamento comum, de paz e liberdade para o Brasil, Assis Brasil, com seu
Partido, e Borges de Medeiros, com os seus legionários, podem-se encontrar nomesmo campo de reparação da obra dos constituintes, anarquizada pelos gozadores do
poder.
Eis por que as minhas palavras contra o chefe rebelde de Princesa não trazem a coima de odiosidade partidária, visando apenas justiçar, perante os meus
pares, a traição mais ignóbil, a felonia mais caracterizada e, sobretudo, o aproveitamento mais servil das condições ocasionais da política brasileira.
Mas, se o Sr. José Pereira não dissentiu do Presidente da Paraíba e do seu
Partido por motivo que derivasse da organização da chapa partidária, então por que
rompeu?
Disse o ilustre Deputado por São Paulo, Sr. Roberto Moreira, repetindo,
talvez, a versão oficial, que o motivo da luta foi ter o Sr. João Pessoa atacado a cidade de Teixeira. Teria sido o Sr. João Pessoa quem a deflagrou, investindo contra
a cidade de Teixeira. E vemos o pequenino burgo sertanejo, de repente, transformado em uma pequena Liege nordestina, acometida pelos hunos do Governo paraibano contra os heróis e os santos que José Pereira recmtara no fundo do sertão
e das cadeias, de onde se evadiram criminosos comuns.
Eis aí outra afirmativa absolutamente falsa.
Recapitulemos os fatos, de novo. A 22, o Sr. João Pessoa recebe a notícia
do rompimento do Sr. José Pereira. A 23, o Sr. João Pessoa se certifica de que, de
fato, o telegrama era da autoria do chefe sertanejo. A 24, S. Ex~ manda que seretirem de Princesa as autoridades e o pequeno destacamento de polícia que ali estavam.
Era um ato de magistrado ainda não envilecido pela prática da politicalha
degradante. Não quis S. Ex~, como podia, sitiar, com forças, a cidade rebelde, ou
melhor, os poucos rebeldes que assolavam a pequena cidade fronteiriça com Pernambuco.
Candidato à Vice-Presidência da República na chapa liberal, preferiu uma
atitude bem mais nobre. Fez com que evacuassem a cidade os poucos milicianos e
funcionários, inclusive o radiotelegrafista, mandando que se retirassem para Catolé
do Rocha, terra do Sr. João Suassuna, onde, por sinal, o Sr. João Pessoa foi derrotado nas urnas de 1~de março.
Que faria um Governador medianamente zeloso das atribuições do seu cargo e medianamente respeitador da dignidade da função que exerce, em face de homens que já se armavam para a desordem material? Faria o que fez o Sr. João Pessoa, que, aliás, fez o mínimo do que deveria fazer.
S. Ex~ limitou-se a ocupar as localidades vizinhas a Princesa, com os seus
contingentes de polícia, esperando que transcorresse o dia 1~ de março, no qual se
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daria a pugna eleitoral, para, então, agir de conformidade com os deveres de seu
cargo.
S. Ex~, portanto, não atacou Princesa, nem Teixeira, nem localidade alguma.
Não sei se a Maioria da Câmara, em seu daltonismo partidário, terá estado a
ler a Constituição com letras encarnadas ou com caracteres diferentes da cor habitual.
Poder-se-á, acaso, dar o nome de ataque ao ato do Presidente legal de um
Estado de ocupar, com a sua polícia, determinados pontos dentro do território
sujeito à sua jurisdição? Já estará de tal modo conturbada a noção dos deveres rudimentares do depositário da autoridade pública de um Estado que já se lhe não
permita ter contingentes da Força Pública em diversas localidades?
Porventura alguém já hostilizou o honrado Presidente de São Paulo ou o
Governador da Bahia por terem aqui, ali, acolá, disseminado pelo território daquelas unidades destacamentos da Força Pública?
Quem é capaz de dizer, ainda no uso da razão, que o Sr. João Pessoa, fazendo estacionar, em localidades vizinhas de Princesa, sem disparar um tiro, forças da
polícia, tenha atacado quem quer que seja? Dar-se-á o caso de que as simpatias, embora de última hora, pelo poder federal, confiram aos indivíduos tal soma de imunidades que já se sintam melindrados em suas prerrogativas cidadãs, por ter o Governador legítimo de um Estado remetido tropas policiais para este ou aquele ponto
do território que administra?
O Sr. Fontes Júnior - Então, por que V.

Ex~s

atacam o Governo Federal?

O SR. JOÃO NEVES -Vou chegar lá. V. Ex~ verá como o seu argumento
vai servir em seu desabono.
Quero, poréín, Sr. Presidente, trazer a prova documental das acusações que
estou fazendo. Falo para o futuro. Quero que amanhã, se do amesquinhamento moral de que se avizinha o Brasil sobrenadarem os Anais de uma Câmara que se abastardou, reconhecendo Deputados não eleitos, possam os pósteros ler a crônica
documentada desse trecho doloroso da história de nosso País. (Muito bem.)
É esse o meu propósito na tribuna.
Mas José Pereira, logo em seguida ao rompimento político, iniciou hostilidades, ele, sim, ocupando, com a malta de seus desordeiros, Imaculada, Àgua Branca, São Paulo, Santana dos Garrotes e outras pequenas localidades circunjacentes. O
Sr. João Pessoa, não. Esperou que o dia do pleito transcorresse, mandou que contingentes pequenos de sua polícia estacionassem em lugares vizinhos de Princesa.
Nada mais.
Chegamos, agora, à epopéia de Teixeira, aquela que aqui foi decantada pelo
gesto largo e pelo verbo empolgante do honrado Sr. Roberto Moreira, como tendo
sido o pomo da discórdia, constituindo o casus belli entre o Presidente da Paraíba e
o chefe do cangaceirismo reacionário.
O contingente, que seguiu para Teixeira, foi o único que não logrou estacionar pacificamente no lugar do seu destino, pois foi recebido à bala pelos partidários

286

da faml1ia Duarte Dantas, intimamente ligada a José Pereira pelos laços de afeição e
de política.
Como deveriam replicar a essa carinhosa acolhida os policiais da Parafba?
E não preciso ouvir a resposta, para saber que a Câmara inteira pensa- julga
ao menos nos seus foros fntimos, se não o puder dizer, por força da tirania partidária, que fecha tantas bocas ilustres - pensa que a Polícia da Parafba deveria ter repelido também à bala a recepção que lhe fizeram os cangaceiros de Teixeira.
Esse é o crime do Presidente João Pessoa!
Mas ainda vou mostrar, com as datas e com os documentos, que a ocupação
de Teixeira ocorreu a 28 de fevereiro, e que antes José Pereira já estava efetivamente em armas.
Ouça a Câmara, para prova irretorquível daquilo que acabo de dizer, a leitura desta carta, do punho do próprio José Pereira, com a firma reconhecida, escrita
ao subdelegado de Santana dos Garrotes pelo chefe da oposição de Princesa.
Esta carta, Srs. Deputados, é um documento ilustrativo.
Aqui se pode ler, como em uma síntese perfeita, a história ominosa dos dias
que atravessamos; aqui, o historiador do futuro buscará enxergar a palavra do supremo magistrado federal na pena semi-analfabeta de um chefe de cangaceiros; aqui,
há promessas; aqui, há sugestões; aqui, há seduções e há aliciamento para desordem
material contra o Governo legal da Paraíba.
Diz:
"Amigo Odilon Nicolau - O meu abraço - O Governo tem feito
grande pressão aos eleitores, agora que têm sido espancados vários correligionários da causa nacional ... "
A causa nacional era a dos candidatos da reação.
" ... como você já deve saber, rompi com o Governo de João Pessoa e
estou disposto a garantir os nossos amigos, para o que envio vários contingentes.
_
O meu pessoal não tocará em ninguém, salvo se for agredido."
É o homem que garante a ordem na Para1ba! José Pereira assegura a verdade
eleitoral! Belo e expressivo símbolo dos dias correntes! ...
Continuo:

"Havemos de provocar a intervenção, pois estou disposto a ocupar
todos os Municípios do sul do Estado, o mesmo fará no Norte outra força
comandada por pessoa em evidência no Estado.
Penso ter direito e bem razão em convidá-lo para esta luta, porque as
minhas relações com você me animam a assim proceder.
Não se enganem, porque a causa está amparada pelos próceres da política nacional.
João Pessoa está ilegalmente no Governo; logo depois da eleição,
dado o movimento, o Governo Federal tomará conhecimento dos atos absurdos e inconstitucionais praticados por ele.
Venha e não se receie -Do velho amigo, José Pereira Lima."
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O Sr. Maurz'cio de Lacerda - A mensagem presidencial de 3 de maio confirma essa carta.
O SR. JOÃO NEVES- Exatamente.
Esta carta tem firma e letra reconhecidas.

O Sr. Maun"cio de Lacerda - A mensagem não tem, mas não precisa.
O SR. JOÃO NEVES - É um documento de profunda expressão. Dirá,
agora, talvez, qualquer dos meus nobres adversários, que esta missiva não tem valor
e que esse José Pereira é um intrujão vulgar. E eu respondo à Câmara que a carta
tem absoluto valor, que José Pereira não é um intrujão, mas um "distinto cavalheiro", como o chamou desta tribuna o Sr. Roberto Moreira. José Pereira é homem
que mereceu do honrado Sr. Washington Luiz dois telegramas afetuosos, conforme
foi comunicado da tribuna da Câmara ainda pelo mesmo Sr. Roberto Moreira.

O Sr. Fontes Júnior- Simples dever de cortesia.
O Sr. Ariosto Pinto - E, no entanto, S. Ex~, o Sr. Presidente da República,
esqueceu-se de dar resposta pessoal aos bispos da Para1ba.
O Sr. Oscar Soares- O Ministro da Justiça respondeu.
O Sr. Adolpho Bergamini- Para com esses não havia dever de cortesiat.
O Sr. Fontes Júnior- Tiveram resposta.
O SR. JOÃO NEVES - Isso porque o Sr. Viana do Castelo respondeu por
ele. É o que está publicado nos jornais do Governo.
Se José Pereira fosse um intrujão, tolitur questio, essa carta iria para a cesta
do lixo. Como, porém, ele é um "distinto cavalheiro" - e a bancada paulista deve
afinar pelo diapasão do seu brilhante correligionário - esse "distinto cavalheiro"
não pode ser um mentiroso vulgar, quando prometeu a intervenção federal e revolucionar todo o território da Paraíba.

O Sr. Fontes Júnior- V. Ex~ não é lógico, porque, quando as cartas do Sr.
José Pereira podem trazer argumentos contra ele, V. Ex~ as aceita; no caso contrário, não as aceita.
O SR. JOÃO NEVES- Meu nobre colega, jogo cartas contra cartas. Mostrei
que o telegrama do Sr. José Pereira era desmentido pelos membros da Comissão
Executiva. Leio, agora, carta do Sr. José Pereira. Esse Jósé Pereira não é chefe de
cangaceiros, mas sim um distinto cavalheiro; não é um anônimo, merece do nobre
Sr. Presidente da República, telegramas de simpatia e de afeto, telegramas a que
não fazem jus os prelados D. Adauto e D. Moysés, respectivamente da Para1ba e de
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Cajazeiras. Os dois Príncipes da Igreja não receberam do honrado Chefe da Nação
demonstrações de cortesia, que S. Ex~ reserva para um simples chefe de rebeldes, já
de armas nas mãos, no Município de um pequeno Estado. E que Estado? Um
Estado que é governado por um de seus adversários políticos. um Estado que se
alistou na corrente contrária àquela que S. Ex~, o Sr. Washington Luiz, ostensivamente chefiava. De modo que a conclusão é esta- ou o Sr. José Pereira é chefe de
cangaceiros, e podemos arrolá-lo entre os intrujões contumazes, e esta carta nada
vale, ou é homem tão verdadeiro, tão veraz que merece receber telegramas do
honrado Chefe da Nação.
O Sr. Fontes Júnior - E abraços do Presidente da Paraíba, em telegramas.

O Sr. Francisco Peixoto -Antes.
O SK JOÃO NEVES -A carta do José Pereira é de 27; a ocupação de Teixeira, precedida de pequeno tiroteio entre as forças policiais e as dos cangaceiros
de Duarte Dantas, é de 28. Ora, o Sr. Roberto Moreira, estou certo que por engano
deplorável, veio afirmar que a revolução de Princesa tinha origem na conduta do Sr.
João Pessoa, com o cerco da cidade de Teixeira.
O Sr. Adolpho Bergamini - Então, para essa legítima defesa falta, pelo
menos, a agressão atual.
O SR. JOÃO NEVES- Falta tudo, meu nobre colega.
O Sr. Adolpho Bergamini- Pelo menos, digo eu.
O SR. JOÃO NEVES - A situação é esta: a 27 José Pereira alicia, por escrito, convida, promete a intervenção federal, diz que vai fazer uma revolução e que o
Governo da República está a seu lado. A 28 uma força policial pequena dirige-se
para ocupar uma nesga territorial de um Município da Paraíba, sendo recebida à
bala. O Sr. Roberto Moreira, refletindo o pensamento da política atual, vem dizer
que a revolução de Teixeira é obra do Presidente João Pessoa, levando a efeito um
ataque à pequena cidade do sertão. Quero saber se as datas ainda têm valor.
O Sr. Cyrillo Júnior - O nobre Deputado Sr. Roberto Moreira declarou
que falava sob sua responsabilidade pessoal.
O SR. JOÃO NEVES - Homo qui plures personas ... V. Ex~ é, antes de
tudo, um jurista e sabe muito bem que o mandato de um Partido absorve, por
assim dizer, toda a atividade política de um indivíduo que a ele se devota. E só
admito que se discorde de uma corrente partidária que se representa, quando se
faz, de início, previamente, a ressalva dos pontos de vista doutrinários.
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O Sr. Cyrillo Júnior - Não é questão. Peço licença para perguntar ao nobre
orador se não é verdade que o Sr. Roberto Moreira declarou, em seu segundo discurso, que falava em seu nome pessoal.
O SR. JOÃO NEVES- Declarou no segundo discurso. Era a marcha à ré.

O Sr. Cyrillo Júnior- Era a questão de fato a que aludia no meu aparte.
O SR. JOÃO NEVES -A verdade é esta. Quando o Sr. Roberto Moreira,
cuja ausência deploro, neste momento, proferiu as expressões em que qualificava
de atitude de legítima defesa a dos insurretos de Princesa, S. Ex~ não fez ressalva
de espécie alguma, não disse que vinha apreciar os fatos do seu ponto de vista
pessoal. Abrigou, como era natural, como era virtual, a sua doutrinação sob o manto do seu partido; sob a responsabilidade natural de seus chefes. Mais tarde, argüido por mim de ter reconhecido o exercício de um direito na rebeldia de Princesa, S. Ex~ passou a considerar sua atitude como meramente pessoal.
Vou apreciar agora, Sr. Presidente, a atitude do Sr. João Pessoa em relação
ao lançamento da chapa paraibana, em um confronto interessante com a política
da Bahia e com a política de Pernambuco.
Não me vou valer do contraste entre os dois grandes e poderosos Estados da
Federação senão para tirar conclusões que a Câmara reputará de alto interesse
ocasional. O Sr. João Pessoa foi aqui alcunhado de sátrapa por ter subscrito, ele
sozinho, a lista dos candidatos do seu Partido à deputação federal. Era um crime irresgatável. Todas as pedras escondidas nos samburás do Governo deveriam ser imediatamente empunhadas para lapidar o homem que estava violando a verdade republicana. Pois então o Sr. João Pessoa saía de seus cuidados e cometia o desplante,
nesta República de Platão, de aconselhar aos seus correligionários o sufrágio a determinadas individualidades do seu Partido para a representação federal?! Como era
possível que a Câmara· não tivesse desde logo fulminado, com a excomunhão do
Santo Ofício, esse homem verdadeiramente aberrante da atualidade brasileira, que
assim se permitia o descaso pelos sagrados evangelhos da democracia da nossa
Pátria, subscrevendo, ele sozinho, e aconselhando aos coríntios da sua desolada
terra, tão brava na resistência à tirania dos homens, como à inclemência dos elementos, aqueles nomes cujo rol ele apresentava para ocuparem estas cadeiras de
que foram espoliados por um ato de força da Maioria parlamentar?! (Apoiados da
Minoria). Mas, então, ao Sr. João Pessoa todos os anátemas, todas as flechas,
ervadas ou não, saídas da eloqüência parlamentar de nossos adversários?! Que
vamos dizer da Bahia? Que vamos dizer de Pernambuco? Na Paraíba, a Lei Orgânica do Partido dominante atribui, bem ou mal, ao Presidente do Estado, a Presidência da Comissão Executiva, que é o órgão central que administra a agremiação política que ali governa. Perguntarei, entretanto, aos nobres representantes
da Bahia que se encontram neste recinto, se a Lei Orgânica do Partido que
S. Ex~ tão brilhantemente representam nesta Casa também não confere ao Governador do Estado a Presidência da Comissão Executiva de seu Partido.
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O Sr. Hugo Napoleão -No Paraná era a mesma coisa até há pouco.
O SR. JOÃO NEVES - S. Ex~s, com seu significativo silêncio, endossam as verdades que aqui estou reapreciando aos olhos de meus colegas. E em
Pernambuco? Porventura, em Pernambuco, não é também o Governador do Estado o Presidente da Comissão Executiva, órgão central que administra o Partido
ali dominante?

O Sr. Souto Filho -Há engano de V. Ex~ Em Pernambuco, o Governador
do Estado não é Presidente da Comissão Executiva.
O SR. JOÃO NEVES- Retiro, então, Pernambuco da lista. Fico pela Bahia.

O Sr. Hugo Napoleão -Pode V.

Ex~

substituir Pernambuco pelo Pará.

O SR. ·JOÃO NEVES - Aceito a substituição pelo Pará. Prefiro, entretanto, a Bahia, porque ela, neste momento, tem significação mais alta. É o Estado cujo
Governador foi elevado à Vice-Presidência da República, de acordo com as atas
dadas como boas pelo Congresso. O honrado e ilustre Sr. Vital Soares, há poucos
dias, presidiu, dentro de seu Estado, a reunião da Comissão Executiva do Partido
que escolheu o candidato à sucessão governamental. E ainda, para que a história,
um dia, possa fazer o confronto das atitudes, vou ler o seguinte telegrama:
"São Salvador, 22 - Tenho a honra de participar a V. Ex~ que,
reunida hoje, sob a minha presidência, a Comissão Executiva do Partido Republicano da Bahia, foi adotada, por unanimidade de votos, a candidatura
do Senador Pedro Francisco Rodrigues do Lago para Governador da Bahia,
na vaga a ocorrer, em 15 de novembro deste ano, por força da minha investidura no cargo de Vice-Presidente da República, para o qual fui eleito em
1C? de março e já me acho reconhecido e proclamado pelo Congresso Nacional. A adoção da aludida candidatura foi ad referendum da Convenção do
Partido que será oportunamente convocada. O candidat-o proclamado, pelo
seu passado e pelas suas virtudes cívicas e políticas, não só assegurará a
continuidade da obra de paz e engrandecimento da Ballia, cori-lo manterá
a solidariedade da política baiana com a ·política nacional, ora sob a sábia
orientação do preclaro brasileiro que dirige os destinos do País. Saudações
atenciosas. - Vital Soares."
É verdade, Sr. Presidente, que a candidatura do ilustre Sr. Pedro Lago foi
recomendada pelo nobre Sr. Vital Soares, juntamente com toda a Comissão Executiva do seu Partido. Mas pergunto se o fato de S. Ex~ se achar em tão boa companhia ilide a sua situação de Governador da Bahia, e, o que é mais grave, de Vice-Presidente da República, já reconhecido ...

O Sr. Sylvio de Campos- Eleito.
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O SR. JOÃO NEVES- ... e proclamado pelo Congresso para exercer aquele cargo no próximo quatriênio.
Coisa singular. O Sr. João Pessoa é réu de um crime de lesa-democracia,
porque subscreve sozinho a proclamação dos candidatos de seu Partido à deputação federal, e o Sr. Vital Soares não é réu do mesmo crime, porque subscreve
acompanhado, e na posse do Governo, a proclamação do seu presumível sucessor
no Governo da Bahia.
Em técnica penal, o acompanhamento, a solidariedade agrava a responsabilidade, quando se trata de um delito.

O Sr. Simões Filho - No primeiro caso, o Presidente da Para1ba praticou um
ato ditatorial; no segundo, o Sr. Vital Soares agiu de acordo com as disposições dos
Estatutos do Partido Republicano da Bahia. O Sr. Vital Soares é um homem com
bastante isenção e serenidade para figurar no diretório do Partido e assegurar o
direito de seus adversários, do que, aliás, V. Ex~ pode dar testemunho.
O Sr. Mauricio de Lacerda- A serenidade, no caso, não é um argumento.
O SR. JOÃO NEVES- Não estou acusando, e longe de meu pensamento incriminar o nobre Governador da Bahia, cuja individualidade respeito e admiro
tanto quanto todos os seus contemporâneos. Do Governador da Bahia recebi
primorosas atenções, por ocasião da minha passagem por aquele grande Estado, em
propaganda das candidaturas liberais. Jamais combaterei indivíduos, mas não posso
aceitar que, da parte do nobre Líder baiano, se chame de ditatorial o Sr. João
Pessoa, porque assina, sozinho, a proclamação dos candidatos do Partido, de cuja
Comissão Executiva é Presidente, e se considere um ato republicano a atitude observada pelo nobre Governador da Bahia, assinando, juntamente com os seus companheiros de Comissão, a proclamação do nome do candidato à sua sucessão.

O Sr. Maurício de Lacerda - Apoiado. Indicando o seu sucessor, influindo
com o prestígio de seu cargo na sucessão.
O Sr. Simões Filho - Aliás, a tendência do Partido Republicano da Bahia é
modificar essa organização.
O SR. JOÃO NEVES -Não compreendo a diversidade dos casos, senão por
um motivo.

O Sr. Simões Filho - Porque um é a expressão de ato ditatorial e o outro
não o é.
O SR. JOÃO NEVES- Ditatorial por quê?

O Sr. Simões Filho -Porque despojou, por ato seu, a Comissão Executiva
de suas atribuições.
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O Sr. Nereu Ramos - V. Ex~ está equivocado nesse ponto. O Presidente
João Pessoa já explicou, em telegrama, não haver avocado atribuição que não lhe
pertencesse.
O Sr. Oscar Soares - A faculdade de apresentar chapas é da Comissão Executiva; o seu Presidente não dispõe de tal faculdade.

O SR. JOÃO NEVES -O Sr. João Pessoa reuniu a Comissão Executiva do
seu Partido, propondo determinados nomes a Deputado Federal. Tais nomes ou não
mereceram o apoio de todos ou o Sr. João Pessoa tinha maior influência no seu
Partido e preponderou a lista dos candidatos que escolherá.
Não estou, porém, discutindo o ato, se assim se pudesse dizer na fase intra-uterina da formação da chapa paraibana. Quero examiná-lo à luz do dia, depois
que surgiu com a sanção moral e política do Sr. João Pessoa sozinho, em confronto
com a candidatura do honrado Senador baiano à sucessão do Sr. Vital Soares, recomendado pelo nobre atual Governador da Bahia e seus companheiros da Executiva.
Tratando-se do Sr. João Pessoa, é crime contra a vida republicana, contra a
verdade do regime, aconselhar uma chapa com a só responsabilidade do seu nome,
e para o honrado Sr. Vital Soares é título de benemerência aconselhar um nome ao
Governo do Estado!
Quando trouxe o caso atual da Bahia, fi-lo por duas razões: pela sua contemporaneidade com a presente discussão e, também, porque o Sr. Vital Soares tem
hoje dobradas responsabilidades na vida do País, por isso que não só é Governador
da Bahia, como é Vice-Presidente da República, reconhecido e proclamado pelo
Congresso Nacional, para o quatriênio vindouro.
Não quero, contudo, aprofundar o exame dessa tese. Se o quisesse, iria mais
longe. Aliás, não me furto a ir. Já que estamos tratando do assunto, é bom que as
responsabilidades de todos apareçam fora da trama dos interesses inconfessáveis.
Mas então o Sr. Vital Soares telegrafà ao honrado Sr. Washington Luiz,
chamando-o de chefe da política brasileira atual? O Sr. Presidente da República
pode ser, pela confissão explícita e autorizada do Vice-Presidente reconhecido da
República, chefe da política brasileira, e o Sr. João Pessoa não pode, porque administra um pequenino Estado, ser o chefe da política da unidade que preside!
O Sr. Fontes Júnior - Chefe da política nacional não é chefe de um Par-

tido.
O Sr. Francisco Peixoto - É um pouco mais.

O SR. JOÃO NEVES -Não entendo de questões de lana caprina; essa doutrina bizantina V. Ex~ a deve ter trazido do PRP, pois o Presidente do Estado é
ali o chefe virtual do seu Partido. E pergunto se o Presidente de São Paulo -já
que o nobre Deputado me interrompe - não tem também autoridade sobre a
política de seu Estado, autoridade efetiva, uma vez que a representação federal
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todos os anos se reúne no Palácio dos Campos Elísios, sob a presidência do Presidente paulista, a fim de lá receber a palavra de ordem. Ele é político e administrador?

O Sr. Sylvio de Campos - Como no Rio Grande do Sul.
O SR. JOÃO NEVES -Não é exato, meu nobre amigo. O chefe do Partido
Republicano_ do Rio Grande do Sul é o Sr. Borges de Medeiros e o chefe do Partido
Libertador é o Sr. Assis Brasil. É verdade que estiveram confundidas as funções
temporal e espiritual, no meu Estado, quando o Sr. Borges de Medeiros governava
o Rio Grande. Mas não estou condenando o ato do Sr. João Pessoa; eu o estou
pondo em contraste com o daqueles que presumem ter o monopólio da verdade
republicana.

O Sr. Fontes Júnior- V.

Ex~

é coerente porque quer a ditadura.

O SR. JOÃO NEVES -V. Ex~ me prestou um dos maiores serviços ao exumar o meu discurso. Vai V. Ex~ ver como lhe sou grato. Há muito esperava, da tocaia de sua inteligência, não da "dos bugres de Montes Claros", esta arremetida
contra a minha opinião de ontem, que é também de hoje.

O Sr. Fontes Júnior - Então, citar palavras de V.

Ex~

é arremetida, é

tocaia?
O SR. JOÃO NEVES -V. Ex~ o fez com o intuito de criar uma incompatibilidade com a minha atuação nos dias presentes.

O Sr. Nereu Ramos- Que é brilhante. (Apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES -Vai ver o ilustre representante de São Paulo que estava redondamente enganado. Vim a esta tribuna para defender as minhas opiniões,
para sustentá-las, porque não sou trânsfuga, não me alisto nas idéias adversas, não
sirvo hoje a uma bandeira e amanhã a outra; sou coerente com o meu passado e,
por isso, tenho autoridade moral (muito bem) para falar aos meus compatriotas.

O Sr. Fontes Júnior- É a mesma que temos; não é privilégio de ninguém.
O SR. JOÃO NEVES -Vou mostrar que não, que o Sr. Washington Luiz
não é coerente com as idéias do passado. Espere e verá. Deixe-me primeiro defender
o Presidente da Para1ba, defesa de resto desnecessária, de resto apenas suntuária,
porque o monumento da glória desse estadista do Nordeste está feito, em metal
puríssimo, no coração dos brasileiros que não alienaram a sua individualidade nas
conveniências do incondicionalismo. (Muito bem. Palmas.)
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O Sr. Francisco Peixoto - O Sr. João Pessoa é um dos maiores homens deste
país. (Apoiados da Minoria.)
O SR. JOÃO NEVES - Se o Brasil houvesse tido sempre, à frente das suas
unidades, homens que tivessem aquelas noções que Júlio de Castilhos disputava para
o seu Partido, de respeito ao espírito federativo, não nos teríamos amesquinhado na
prática das decapitações ostentosas dos verdadeiramente eleitos.
Mas aqui na Câmara se repetiu, com um luxo peculiar aos nababos do poder,
porque eles têm, nas suas disponibilidades, largos tesouros de compressão, inesgotáveis reservas de espírito aliciador, que o Sr. João Pessoa era um tirano vulgar. O
meu prezado confrade, Sr. Roberto Moreira, o incluiu até entre os sátrapas do
orientalismo.
Sr. Presidente, forçoso é confessar que o Sr. João Pessoa é o mais cordato
dos Presidentes, ou, então, maneja um instrumento de compressão absolutamente
inoperante, porque S. Ex~ aconselha, sozinho, uma chapa de candidatos à deputação Federal e - coisa curiosa! -nenhum desses cidadãos têm assento na Câmara!
Ao contrário. Vejo os seus adversários calmamente, tranqüilamente dando-me apartes, como os outros Deputados da Oposição!
De duas uma: ou o Sr. João Pessoa é o mais liberal dos governantes, ou os
cidadãos que agora defronto não foram eleitos, mas apenas reconhecidos. O dilema
é daqueles em que não há argúcia capaz de dissociar-lhe as duas pontas. A verdade
transparente é que os cidadãos que ocupam as poltronas da representação paraibana, com exclusão de um, que não sei qual é, porque não sou curioso como o
Sr. Maurício de Lacerda, que é capaz de formular um requerimento de informações
sobre o assunto, são apenas clientes do favoritismo oficial, do qual receberam as
cadeiras de mão beijada.
O Sr. Flávio Ribeiro - Não apoiado. Isto é matéria velha, que já está vencida. Fomos eleitos pelo povo independente da Para1ba.
O Sr. Ariosto Pinto - Pela junta apuradora.
O SR. JOÃO NEVES - Essas cadeiras, em número de quatro, devem ser
marcadas com uma placa comemorativa do feito.
O Sr. Flávio Ribeiro - Fomos eleitos não obstante a compressão exercida
pelo Sr. João Pessoa, que é um cidadão violento. Toda a Câmara sabe disso.
O Sr. Ariosto Pinto - A Minoria elege toda a bancada e derrota a Maioria! ...
O SR. JOÃO NEVES - Mas, forçosamente, o tirano de Tambaú não elegeu ninguém.
O Sr. Flávio Ribeiro - Não conheço o tirano de Tambaú.
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O SR. JOÃO NEVES - Na Para1ba não existe uma praia com esse nome?
O Sr. Flávio Ribeiro- Sim; conheço.
O SR. JOÃO NEVES- Então, é o tirano de Tambaú.
O Sr. Flávio Ribeiro - Quem?
O SR. JOÃO NEVES- O Sr. João Pessoa. V. Exl.l acha que seja tirano um
homem que não consegue eleger um só candidato de seu Partido?
O Sr. Flávio Ribeiro - Seria natural. V. Exl.l ignora que os eleitores do Sr.
João Pessoa, na Paraíba, são os soldados da polícia e os guardas civis'!
O SR. JOÃO NEVES- E foi por eles que V. Exl.l foi eleito?
O Sr. Flávio Ribeiro - Devo dizer ...
O Sr. Presidente -Atenção! Está com a palavra o Sr. João Neves.
O Sr. Flávio Ribeiro - Mas tenho o direito de apartear.
O Sr. Ariosto Pinto - É caso de uma questão de ordem, dada a origem ...
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, o Sr. João Pessoa tem sido, aqui,
acoimado dos epítetos mais desprimorosos, em virtude dos seus apregoados excessos de autoridade. O nobre Deputado por São Paulo, Sr. Roberto Moreira, o incluiu
entre os sátrapas.
O Sr. Roberto Moreira -V. Exl.l permite uma interrupção?
O SR. JOÃO NEVES - Com muito prazer.
O Sr. Roberto Moreira - Não desejava interrompê-lo, porque só há poucos
instantes cheguei à Câmara e tive notícia de que V. Exl.l estava tratando da minha
pessoa.
O SR. JOÃO NEVES- Não era da pessoa de V. Exl.l
O Sr. Roberto Moreira - Como o ilustre orador insiste na referência, aliás
infiel, à minha expressão concernente ao Sr. João Pessoa, permito-me, agora, a liberdade de interrompê-lo para pedir a atenção de S. Exl.l sobre os termos de que usei
e, também, paradeclarara S. Exl.l e à Câmara que espero a oportunidade de oferecer
resposta cabal, completa, a todas as partes do seu discurso, àquela que não me foi
dado ouvir e a esta que estou escutando agora, em silêncio, como sempre, porque
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não me apraz, achando até deselegante, interromper com freqüência os oradores.
Considero prática antiliberal, antiparlamentar, que dá, em conseqüência única, o
que se tem verificado aqui, isto é, que só falam realmente os oradores da Aliança
Liberal; nunca os da Maioria logram expender livremente as suas opiniões.
O Sr. Hugo Napoleão- O aparte de V. Ex~ é a prova do contrário.
O Sr. Ariosto Pinto -O nobre Deputado paulista não está sendo coerente:
profere, em aparte, um verdadeiro discurso ...
O Sr. Roberto Moreira -Com este aparte, um pouco longo, que acabo de
dar. ..
O Sr. Fontes Júnior - Com a vênia do orador.
O Sr. Roberto Moreira- . .. mas previamente autorizado pelo orador. ..
O SR. JOÃO NEVES- Com muito prazer para mim.
O Sr. Roberto Moreira - ... calo-me, declarando que não mais o interromperei.
O SR. JOÃO NEVES - Devo apenas retificar alguns pontos do aparte do
ilustre representante paulista.
Não me referi a S. Ex~; não estou fazendo discurso contra S. Ex~ Estou
aqui tratando da situação política e jurídica do Sr. João Pessoa. Incidentemente,
citei o discurso do Sr. Roberto Moreira, o qual constitui o maior capítulo de
sua acusação. Tenho aludido a outros elementos, que vêm à flor da narração que
faço e dos fatos que estou apreciando.
Todo o incidente há pouco agitado foi motivado apenas pelos representantes
que me interromperam e que considero simplesmente reconhecidos, mas não
eleitos.
Esse é o meu ponto de vista. Não dirijo a S. Ex~s injúria pessoal; estou no
exercício de um direito. Repito, porém, e repetirei sempre- clama ne cesses- que,
se o Sr. João Pessoa é um sátrapa e tirano, benditos tiranos, benditos sátrapas,
porque é um sátrapa que zela pelos dinheiros públicos, qtie administra um Estado
pagando-lhe as dívidas, aplica rigorosamente os tributos tirados do suor do povo,
é um homem de bem, um magistrado impoluto"e, finalmente, um tirano que não
conseguiu eleger um só candidato do seu Partido. Se isso não é exato, aqueles que
se dizem representantes da Paraíba são usurpadores, entraram na Câmara pela porta
dos fundos! (Apoiados e não apoiados.)
O Sr. Hugo Napoleão -É irrespondível!
O SR. JOÃO NEVES- Daí não há fugir. E passo adiante.
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No curso dos acontecimentos que estou analisando, Sr. Presidente- não por
necessidade, porque, como já disse, o Sr. João Pessoa prescinde de defesa, tal o seu
crédito na consciência cívica de nosso País - verificou-se que a insurreição de
Princesa saía do terreno meramente platônico e contemplativo, para entrar em
plena ação militar, contra a ordem material da Para{ba.
Já mostrei, com as provas na mão, que a eloqüência de quem quer que seja
não conseguirá ilidir que o Sr. João Pessoa é que foi o atacado, que ele, no exercício
de uma atribuição inerente ao seu cargo, limitou-se com a prudência que faz honra
ao seu espírito de magistrado, apenas a guarnecer, com fracos contingentes de Polícia, as localidades fronteiras à cidade que é o habitat preferido de José Pereira.
Lá, esperava ele, vencida a pugna eleitoral de 1? de março, para que não o
acoimassem de parcial em defesa de seus interesses, lá esperava ele reduzir, ou pela
persuasão, ou pelas armas - vim vi repellere licet - aqueles que, armados, acometiam a ordem material e a autoridade legal da Paraíba.
Em Princesa imperava um caudilho aos serviços da politicalha reacionária.
O Sr. José Pereira fora destacado para perturbar, primeiro, a eleição e, depois, a
ordem pública no Estado.
Dir-se-ia que estou argumentando no vago; criando na minha própria mente
capítulos de acusação contra o Sr. Presidente da República.
Mas, Senhores, se aquele simples caso de polícia, no longínquo sertão nordestino, não tivesse a seu favor o favônio oficial, como poderia ter ele transposto
esses mais de noventa dias de atuação militar, a não ser que o Sr. João Pessoa tivesse a população de todo seu Estado contrária ao seu Governo?
O Sr. Flávio Ribeiro -Não tem toda, mas tem grande parte.
O SR. JOÃO NEVES - Mas isso não está sequer em causa, não pode ser
objeto de discussão séria, porque o Estado tem 39 Municípios e apenas parte de
um é que se acha conflagrada.
O Sr. Flávio Ribeiro - E o Município de Teixeira?
O SR. JOÃO NEVES- Está ou não a população quase inteira da Parafba
ao lado do Sr. João Pessoa?
O Sr. Flávio Ribeiro -Nunca esteve.
O SR. JOÃO NEVES -Vamos mostrar, com a rapidez que o caso requer,
porque o tempo corre, que o Sr. João Pessoa tem a seu favor a população quase
inteira de sua terra natal. ..
O Sr. Flávio Ribeiro - Não apoiado.
O SR. JOÃO NEVES - ... e não dispõem dessa unanimidade os manda·
tários da fraude, que me interrompem.
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Aqui está o telegrama da Associação Comercial da Paraíba ...

O Sr. Flávio Ribeiro - Esse pormenor não tem importância.
O SR. JOÃO NEVES - ... ao Presidente da República, protestando contra
a alusão, feita na Mensagem de 3 de maio, à intervenção federal naquela unidade
federativa.
Pois bem: dizem agora que a Associação Comercial não representa ninguém.
Positivamente estamos atravessando um período de confusão de termos.
No Rio de Janeiro, o nobre Sr. Washington Luiz vai até à Associação Comercial, que
é o centro nuclear de irradiação e federação de todas as associações comerciais do
Brasil. Em todas as capitais dos Estados existem associações comerciais federalizadas com a Associação Comercial do Rio de Janeiro. De modo que, quando a Associação Comercial de uma terra bate palmas ao Presidente da República, ou ao Presidente de um Estado, ele a invoca, como título de apoio de que goza das classes
conservadoras da unidade que dirige,. e quando a Associação Comercial favorece o
Presidente de um Estado que não forma na corrente federal, então ela não vale mais
nada.
Não conheço as pessoas, mas as entidades coletivas têm significação especial que não pode ser desnaturada pelos interesses da política. Não só essa, mas também a Associação dos Empregados no Comércio da Paraíba ...

O Sr. Flávio Ribeiro - Foi posto para fora o seu Presidente porque não
acompanhava o Sr. João Pessoa.
O SR. JOÃO NEVES- ... e a Associação União dos Retalhistas, declararam-se inteiramente favoráveis ao Presidente João Pessoa.
Sr. Presidente, pergunto ao bom senso dos que me ouvem se essas entidades não representam mais as classes conservadoras da Paraíba?
Vamos deixar, agora, as representações das classes conservadoras; passemos à Igreja, e vejamos se esse oposicionismo vesgo e aproveitador dos representantes reconhecidos da Paraíba arranca também da cabeça dos bispos a mitra
que a Santa Sé lhes conferiu. E então os bispos da Capital e de Cajazeiras não são
individualidades que mereçam o respeito do Brasil?

O Sr. Flávio Ribeiro - No entanto, não responderam ao Sr. João Suassuna, quando falou a respeito de acordo.
O SR. JOÃO NEVES - Senhores, estais compreendendo, vós mesmos da
Maioria, que essa interrupção contínua não é senão de alguém que vê a máscara
abaixo de uma Oposição apenas beneficiada pelo subsídio de Deputado!

O Sr. Flávio Ribeiro - Não apoiado. Somos oposicionistas há 15 anos e
aqui viemos legitimamente eleitos. Temos tanto direito quanto V. Ex~.
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O SR. JOÃO NEVES -Mas os bispos da Para1ba, que são homens de virtude e de autoridade moral e cristã, que ainda ninguém depôs, também esses homens
não inspirarão as suas comunicações ao honrado Presidente da República, no pensamento de paz, de fraternidade e de respeito à lei que vigora e triunfa naquela
unidade, não obstante reduzido núcleo de perturbadores intransigentes na ordem
material?
Se na 'rara1ba existe um Governo tirânico; se naquela unidade domina um
Presidente desabusado; se o povo vive acutilado pela força policial; se não há liberdade para nada; se ninguém pode pensar ou agir naquela terra, como se compreende
que dois bispos protejam com o seu báculo as ovelhas assim flageladas e amparem
com a força espiritual que decorre do episcopado o Presidente da Paraíba, que nada
lhes pediu? Os ilustres prelados espontaneamente se dirigiram ao Presidente da
República, manifestando-se contrários à intervenção federal. A conclusão natural
e lógica é uma só: existe oposição na Para1ba. As oposições podem existir, grandes
ou pequenas; é uma questão de idéias e de proselitismo. A oposição, porém, que
momentaneamente vive na Para1ba, cresce e prospera à sombra do favor do oficialismo federal.

O Sr. Flávio Ribeiro - Não apoiado. Sempre existiu. V. Exl;t então não conhece a política da Para1ba.
O SR. JOÃO NEVES - Se não fora a Aliança Liberal, nenhum dos atuais
representantes aqui estaria sentado como delegado do pov~ paraibano. Eles são
os beneficiários da luta presidencial e aqui entraram pela nossa mão. Não nos interrompam, não nos injuriem. Agradeçam essas cadeiras ao nosso liberalismo.

O Sr. Flávio Ribeiro - Não apoiado. Agradecemos ao eleitorado independente da nossa terra.
O SR. JOÃO NEVES -V. Ex~s não têm eleitorado. Dez mil eleitores fizeram cinco Deputados; trinta e um mil não elegeram nem um. É o eterno ferrete de
ignomínia nos usurpadores de mandatos!

O Sr. Flávio Ribeiro - A Para1ba tem Oposição, e não pequena. É engano
de V. Ex~

O Sr. Ariosto Pinto - Seria uma questão de ordem o orador interpelar o
Sr. Presidente sobre desde quando dois Deputados podem falar ao mesmo tempo ...
O Sr. Flávio Ribeiro - Tenho o direito de apartear.
O SR. JOÃO NEVES - Na Para1ba tudo é possível, inclusive estarem o
aparteante e seus companheiros sentados em cadeiras que não lhes pertencem. Lá
não há lei para isso e não há de haver aqui, também. Estranho é que haja uma tri-
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buna para defesa e que se prefira enxertar um discurso na oração alheia ... É uma
forma de usurpação, como a usurpação de mandatos.
Bem sabemos o que vale o favoritismo oficial; bem sabemos em que balcão
se paga o agradecimento dos favores recebidos; mas sabemos também que, Partido
que apoiava o Governo Federal, a ele ligado para servir às idéias, aqui nos encontramos mais felizes do que V. Ex<!-S, porque nós podemos encarar de frente o povo
do Brasil; estamos eleitos de verdade e ninguém nos irrogará a pecha de intrusos
nestas cadeiras.
Dizia eu, Sr. Presidente, que as armas e munições de que dispunha o Governo paraibano seriam mais do que suficientes para debelar a desordem material deflagrada no Município de Princesa, se José Pereira não estivesse sendo beneficiário
dos favores dos amigos políticos que tem em outros pontos do País.
Não personalizo acusações contra o honrado Presidente da República,
porque a mim me repugna fazer um libelo ·contra quem quer que seja sem a apresentação de prova que possa ser apreciada de plano. Mas, se o Governo constitucional da Paraíba tem lutado com a falta de munições, se não tem podido armar-se
suficientemente para debelar a simples desordem cuja eclosão ocorreu na faixa de
um só Município, como é possível que José Pereira haja podido sustentar a sua
resistência, se mã:os protetoras e ocultas não canalizassem para dentro do seu
reduto as armas, o dinheiro, as munições e os recursos indispensáveis à luta?
O Sr. Fontes Júnior- Mas se Princesa até hoje não foi atacada!. ..
O SR. JOÃO NEVES- Tínhamos chegado, na citação dos acontecimentos
que estamos apreciando, àquele ponto em que a luta se travava entre o Governo
legal da Para1ba e a desordem material chefiada por José Pereira.
Dissé, sorrindo, na felicidade de quem não está atacado nem tem obrigação de atacar - felicidade de quem nada em farta munição e armamentos pingues
comprados com o dinheiro de dois Governos, e que seria capaz de deixar um pouco
desse saldo incombustível para debelar a desordem material num simples Município - disse o Sr. Fontes Júnior que Princesa ainda não foi atacada. Não foi.
Dêem-se, porém, armas e munições, cumpra-se o dever constitucional, não se
sonegue o exercício de um direito que se reconhece a todos - e S. Ex'!-, que aqui
clama pela paz, que formula apelos à concórdia, faça-os ao Presidente da República para que ampare um Governo legal, como os outros, e tão legal quanto o
seu Governo. ·
O Sr. Fontes Júnior - Ele que use dos recursos que a Constituição faculta
e o Sr. Presidente da República cumprirá seu dever.
O Sr. Sylvio de Campos - Proponha o orador a intervenção.
O SR. JOÃO NEVES - Não querem o tratamento clínico; estão com demasiada simpatia pela cirurgia. Que lhes aproveite a lição.
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O Sr. Mauricio de Lacerda- Apoiado.
O Sr. Adolpho Bergamini - Aliás, em certos casos, o tratamento cirúrgico
é o melhor. ..
O Sr. Fontes Júnior- Às vezes, é a única salvação.
O Sr. Adolpho Bergamini- Neste ponto, estamos de acordo.
O SR. JOÃO NEVES - O nobre Deputado paulista acha que é a única salvação?

O Sr. Fontes Júnior - Às vezes.
O SR. JOÃO NEVES - Foi pena que V. Ex~s não se tivessem lembrado
disso na revolução de São Paulo em 1924 ...

O Sr. Sylvio de Campos- Não era necessário.
O SR. JOÃO NEVES - Tanto era necessário que o Brasil· inteiro teve de
acudir em socorro de São Paulo.

O Sr. Sylvio de Campos- Não socorreu São Paulo; socorreu a República.
O SR. JOÃO NEVES - A República somos todos nós.

O Sr. Maurz'cio de Lacerda - Foi a força policial de São Paulo que se levantou contra o Governo Bernardes. Honra São Paulo ter sido revolucionário.
O Sr. Sylvio de Campos - Não foi a Polícia de São Paulo que fez a revolução.

O Sr. Mauricio de Lacerda - É preciso dizer isso em honra do soldado
paulista. Foi ele que se revoltou, sob o comando de Miguel Costa.
O Sr. Sylvio de Campos- Estrangeiro tolerado em São Paulo até rebelar-se.
O Sr. Maurz'cio de Lacerda - Tolerado, não; foi até promovido. É um
homem dedicado ao Brasil, cuja nacionalidade adotou. E os outros que o seguiram
eram estrangeiros?
O Sr. Sylvio de Campos- Não eram da Polícia de São Paulo.
O Sr. Maurz'cio de Lacerda- Vários; quase todos os soldados.
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O Sr. Sylvio de Campos - Se V. Ex'!- conhecesse a história da Revolução
de 24, não faria semelhante afirmativa.
O Sr. Mauricio de Lacerda - Conheço os livros grátis que fizeram a história
pelas Câmaras Municipais.

O SR. JOÃO NEVES- Desta sorte, repito, com a insistência de quem aspira
apenas ao papel da gota d'água: se o Governo Federal tivesse cumprido o dever
constitucional evidente de permitir que o Governo legal da Para1ba recebesse as
armas e as munições indispensáveis a debelar a mazorca de Princesa, a estas horas
eu não fatigaria a atenção dos meus ilustres colegas (numerosos não apoiados), proferindo este desalinhavado elogio ao ilustre Presidente João Pessoa.
O Presidente da República, entretanto, entendeu que assim não devia agir.
São segredos da Escritura ... O político, que era Secretário da Segurança Pública
em São Paulo, por ocasião do quatriênio Hermes da Fonseca, e que clamava contra
uma possível irltervenção, que desejava armar tropas indispensáveis contra os que
tentassem ferir a autonomia de seu Estado, entendeu, nos seus altos desígnios,
quase imprescrutáveis, como os das divindades, que a Para1ba não tinha direito
às munições.
É preciso que esse caso fique bem esclarecido. O nobre Líder da Maioria
procurou uma explicação. Não deram munições, porque o Sr. João Pessoa poderia
faz;er uma revolução. Perguntei, com certa inocência, à Câmara, se o Governo estava
tão fraco a ponto de recear que, com 20.000 tiros, se fizesse uma revolução, visto
que não era mais de 20.000 tiros o que pedia o Sr. João Pessoa, na primeira prestação. O Sr. João Pessoa pediu munições, para usar de linguagem vulgar, "em prestações": 100.000 mil tiros em cinco partes. Se o Governo estava forte, se contava,
como desejo que conte, com a sã opirlião brasileira, com as classes que, verdadeiramente, formam os núcleos de resistência orgânica da Nação, então, por que
temer o. Presidente de terceira ordem, como qualificam, por aí além, os jornais
alimentados nos erários governamentais, a grande figura que enobrece as tradições republicanas do Nordeste? Por que temê-lo, se dispõe apenas de uma escassa
polícia, se é tão fraco que não pode debelar a insurreição de um Município? Como
pode ser este homem perigoso à ordem geral do Brasil, ele que não consegue eleger
um só Deputado?
Se, porventura, a denegação do Governo se estriba no receio da perturbação da ordem geral no País, então o Sr. João Pessoa vai assumindo, contra o preconício dos seus adversários, as proporções de um semideus, de um super-homem,
capaz de levantar um país inteiro apenas com 20.000 tiros! Não esqueçamos isso,
para que a crônica futura fique sabendo que a ordem republicana no Brasil dependeu de 20.000 tiros, circunstância que diminui e amesquinha aqueles que assim
se prevalecem de, ocasionalmente, dirigir os destinos nacionais, para privar um
homem, ilustre por uma série de títulos , honrado como os que mais o foram,
magistrado saído de um Tribunal para a Administração, de ter às suas mãos os
recursos bélicos com que acabasse, em breves dias, com esse simples caso de polícia!
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Estou vendo a objeção da parte de meus nobres adversários: "Mas o Sr.
João Pessoa disse que dominava, fulminantemente, em poucos dias, a insurreição."
Efetivamente, ele o disse; mas o Sr. João Pessoa abriu ao Presidente da
República um crédito que, efetivamente, com a sua simples assinatura política,
S. Ex~ não merecia. Imaginou que o Sr. José Pereira fosse um simples chefe de
grupo de cangaceiros, que ninguém o amparasse, que nenhuma força oculta o
protegesse, que as armas da União, que os cartuchos, com a data de 1930, fabricados em Realengo, não se inftltrassem até Princesa para com eles serem atacados
os soldados da verdadeira legalidade paraibana.
O Sr. João Pessoa pode afirmar ao Brasil, com a tranqüilidade de um justo,
que, de fato, Princesa se renderia, fulminantemente, no fim de alguns dias. Eis
senão quando o quadro de ordem naquela nesga do Nordeste se transmuda como
em mágica. José Pereira passa a ser o forte. É a força legal: recebe armas, munições
e dinheiro. João Pessoa nada recebe.
Como, talvez, através daquela estreita malha policial dos cérberos do Governo se infiltrassem algumas centenas de cartuchos mandadas por mãos amigas, o
Governo, imediatamente, precisando castigar o rebelde que está atacando os legalistas de Princesa, despacha tropas para a Para1ba, com ostentação e luxo, de todos
os recantos do Nordeste e do extremo Norte. Manda mais soldados por não bastarem os 600 praças do 2~ de Caçadores. O Governo aumenta os contingentes militares e os distribui pelo Estado inteiro; toma conta do porto de Cabedelo; o Ministro da Fazenda expede portarias; baixam-se ordens; marchas e contramarchas,
retintins de espada.
Cuidado com o grande rebelado da Para1ba, a fim de que não receba armas
e munições; temos de reduzi-lo; é a fera no fojo; havemos de sitiá-lo para que ele
venha, acompanhado dos maiores de seu partido, até o Catete solicitar a graça da
intervenção federal, a qual, do alto da munificência presidencial, descerá sobre o
rebelde que fez tanta pressão sobre o eleitorado de sua terra a ponto de não eleger
um só Deputado!
Então, assistimos, na República, a uma coisa inédita - um Presidente de
Estado sitiado dentro do território que governa, ...
O Sr. Maurz'cio de Lacerda- Inteiramente bloqueado.

O SR. JOÃO NEVES - ... um Presidente transformado em contrabandista
de armas; um Presidente que reclama munições como um sedento pede água, vinte
mil tiros para derrotar a desordem, em cujas fileiras se alistam criminosos comuns.
(Muito bem da Minoria.)
E isto é aplaudido pela Maioria. Não só aplaudido, elogiado. Estou vendo já
os escultores fundindo o bronze dessa resistência de José Pereira. O cangaceiro é o
Presidente João Pessoa, o chefe legal é José Pereira.
Honra faço, Senhores da Maioria, à atitude de V. Ex~s. Ela não é senão o
complemento de outras iguais. O regime tem vindo nessas quedas vertiginosas.
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Deodoro abandonou o poder porque um dia, suspeitado tle que não fosse
bastante republicano, quando o Congresso na sua frente se eriçava em seus melindres civilistas de então contra a autoridade do chefe militar, atirou a espada pela
janela e desceu as escadas do Itamarati como simples cidadão.
Prudente de Morais, este propôs a anistia para os rebeldes. Campos Salles
consolidou as finanças, e a galeria vai crescendo, vai subindo e, a pouco e pouco,
há uma inversão na ordem republicana. Os heróis são os que atropelam a Constituição; os bárbaros são como aquele grande soldado que proclamou a República
para os que a exploram, abastardam e degradam.

O Sr. Fontes Junior- E quis dissolver o Parlamento.
O SR. JOÃO NEVES - É quase tão grave um Parlamento dissolvido - e sou
contra o golpe de Estado - como um Parlamento rebaixado aos caprichos do Poder,
decapitada de um só golpe uma bancada inteira.
Por isso é que o Sr. Borges de Medeiros disse ao Sr. João Pessoa: "Tem
V. Ex~ a minha solidariedade contra os que oprimem e atormentam a sua altiva
Para1ba".

O Sr. Fontes Junior - Solidariedade no papel.
O SR. JOÃO NEVES - Essa, a palavra do Rio Grande do Sul; essa, a nossa
palavra; nós nos sentiríamos moralmente diminuídos se o abandonássemos uma
hora sequer, na vigilância constante pelas suas atitudes, que engrandecem o seu
Estado. (Apoiados da Minoria.}
Estamos ao seu lado, irredutivelmente ao seu lado.

O Sr. Fontes Junior- V. Exl!- faz o elogio do desrespeito à Constituição.
O SR. JOÃO NEVES- Ela é desrespeitada pelos que querem atentar contra
a autonomia de um Estado.

O Sr. Fontes Júnior - V.
supremo à Constituição.

Ex~ é

quem está louvando um ato de desrespeito

O Sr. Adolpho Bergamini - Como falam em Constituição aqueles que a
conspurcam a cada instante, transformando-a em instrumento de vinganças e perseguições!
O SR. JOÃO NEVES - Poderíamos dizer, Sr. Presidente, olhando para a
Constituição, como aquela vítima da guilhotina em relação à liberdade: "Quantos
crimes se cometem em teu nome!"

O Sr. Fontes Junior- Frase de Madame Roland.
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O SR. JOÃO NEVES - Perfeitamente, e dizia ainda verdades; é a figura
que ficou gravada na História, na qual não hão de ingressar aqueles que esfarrapam
a Carta Magna de um país.
O Sr. Fontes Junior - V. Ex~ faz a apologia do homem que dissolveu o
Parlamento, contra a Constituição.
O SR. JOÃO NEVES -V. Ex'!- está envenenando os termos da minha exposição. Eu disse que Deodoro, dissolvendo o Parlamento, cometeu crime, mas estou
acusando tar:nbém os que enxovalham as prerrogativas do Congresso.
O Sr. Fontes Junior - O crime está sendo eio,giado por V. Ex~ Que lógica
é essa?
O SR. JOÃO NEVES - As nossas lógicas não se parecem. Eu já disse que
um de nós desaprendeu da lógica escolástica de Balmes.
O Sr. Fontes Junior- Provavelmente devo ter sido eu.
O SR. JOÃO NEVES - Ou eu, porque me faltam os recursos mentais de
V. Ex~ Devo ter sido eu, e não me arrependo. A lógica agora é à rebours.
O Sr. Fontes Junior- É a de que V. Ex~ está usando.
O SR. JOÃO NEVES ....: Continuando, Sr. Presidente, direi que não foi possível extinguir o caso policial. O Sr. João Pessoa está de sentinela à vista. Tranqüilamente, a Nação está assistindo, acomodada e displicente, na pessoa de seus representantes maioristas, ao crime moral e político que se desdobra nos sertões nordestinos. Não é o espetáculo do duelo entre um simples Presidente constitucional e a
malta de cangaceiros. Isto seria pouco. A República tem visto várias dessas ilustrações. Estamos assistindo verdadeiramente ao fim do regime republicano, do regime de
que V. Ex'!-~ se mostram tão zelosos, do regime cuja pureza e genuinidade querem
ainda conservar nas palavras, porém não nas ações. Nós nos temos esforçado por
transferi-lo da simples pregação doutrinária para as práticas diuturnas do Governo.
Que interesse poderia ter o Partido Republicano do Rio Grande, o Partido
Republicano Mineiro e o Partido Republicano da Paraíba em se alistarem contra a
candidatura do Sr. Júlio Prestes? Nenhum. Interesse pessoal? Ainda o Sr. Getúlio
Vargas poderia ter sido eleito como foi, porém não reconhecido - porque o processo eleitoral está eivado de vícios que não quero analisar - e teria governado o
País durante quatro anos, glória quadrienal transitória, que não nos preocupa.
Mas o Sr. Antônio Carlos e os maiorais do Partido que proveito direto tirariam da
ascensão do Presidente gaúcho à suprema magistratura da República? No entanto,
nenhum de nós é tão ingênuo ou novato na arte da política que não conheça o
reverso das lutas eleitorais travadas no Brasil.
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Sabíamos bem que, vencedores, a vitória provavelmente nos seria arrebatada, que, vencidos, haveríamos de pagar o crime de não sufragarmos o pré-eleito da
consciência presidencial do Sr. Washington Luís. E pagamos.
Curioso é que a bravura governamental está castigando os fracos. Quem está
- repito - pagando as custas da luta presidencial é o Presidente do menor dos
Estados aliados.
O Sr. Adolpho Bergamini- Das almas grandes, a nobreza é essa!
O SR. JOÃO NEVES - Toda a arrogância do poder se dirige contra aquele
que governa um Estado pequeno, contra aquele que não está armado, contra
aquele que não dispõe de arsenais, que não possui soldados, que não pode oferecer
reação imediata aos desmandos do Poder Federal!
Registra a História ainda, entre as páginas agitadas e coloridas das crônicas
da atualidade, este sinal dos tempos: a vindita, o ajuste de contas foi feito contra a
Para1ba, contra o menor de todos. Ao Partido Republicano Mineiro não se atreveram a privar da unanimidade da representação e ao Partido Republicano Rio-grandense e ao Partido Libertador não tiveram, sequer, a estultície de contestar o diploma dos verdadeiros eleitos pela opinião gaúcha. Por quê? Porque - como disse o Sr.
Epitácio Pessoa - é dos fracos vingar-se, nos que parecem mais fracos, da afronta
recebida. Que fique isto na moralidade da contenda: a Para1ba foi escalada para
vítima depois do ajuste presidencial. Mas há uma história vigilante, que registra,
dia por dia, o movimento das agremiações, como dos indivíduos, quando saem da
órbita comum. Há, também, uma lei de reversão na vida cívica. Na política, já
São Paulo experimentou, em tempo, as agruras do ostracismo, quando pretendeu
regenerar a República com Ruy Barbosa, candidato do Civilismo.
São Paulo teve de se armar, teve de elevar o Sr. Washington Luiz a Secretário da Segurança Pública; São Paulo foi obrigado a forçar a mão para que não
fosse, segundo ele mesmo dizia pela voz dos seus dirigentes, alvo de desrespeito
na sua autonomia.
Não pensem os que hoje desfrutam as blandícias do mando, os que hoje
têm, para tornar-lhes as noites tranqüilas, a segurança do poder onímodo, não
julguem que a História do Brasil termina em 1930.
Somos quase todos ainda moços. Esperamos que novas forças morais da
nacionalidade, que alvorece a cada momento para o resgate dos crimes do passado,
não venham com vingança para os nossos adversários, a quem desejamos, irmãos
nossos e solidários conosco na grandeza do Brasil, chamar para demonstrar que a
política de ajuste de contas é a pior, é a cegueira aplicada aos destinos da vida
pública.
O Sr. Fontes Junior - Foi por isso que pedi a V.
ca, em bem do Brasil.

Ex~s

fizessem frente úni-

O Sr. Ariosto Pinto - Depois de espoliar os adversários. Bela ética!
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O Sr. Nereu Ramos - O ilustre representante de São P<!ulo deveria ter tido
esse gesto antes dos acontecimentos da Parafba.
O SR. JOÃO NEVES - Já vai adiantada, Sr. Presidente, a hora da nossa
reunião. Não quero terminar a exposição sistematizada dos fatos que fiz, no tocante à luta travada nos sertões da Parafba, sem agradecer ao honrado e ilustre Deputado por São Paulo, cujo nome declino outra vez com vênia, Sr. Fontes Júnior, a
oportunidade, que me ofereceu, de encerrar estas modestas considerações, defendendo também aquilo que é meu, exclusivamente meu, ...
O Sr. Fontes Junior- E que, aliás, não foi atacado.
O SR. JOÃO NEVES - ... produto da minha devoção às idéias que jamais
trocarei pelos favores do poder. Se elas me grangearem a animosidade dos poderosos
ou o desfavor das multidões, sentir-me-ei consolado, porque da política não quero
outra coisa senão a consciência de haver cumprido humildemente o meu dever.
Não vou fazer a minha autobriografia. É de péssimo gosto o elogio de si
próprio.
O Sr. Fontes Junior - Não fiz a minha. Fui obrigado a manifestar-me, declarando que não era e nunca fui incondicional.
O Sr. JOÃO NEVES -Aqui estão, porém, conterrâneos meus, de um e de
outro dos Partidos. Que eles digam se, em minha obscura carreira de homem público, jamais curvei a espinha para alcançar posições. Ali está o velho mestre da minha
mocidade, de cujos lábios ouvi as primeiras sentenças de Direito Público, o eminente Sr. Plínio Casado.
O Sr. Ariosto Pinto -V. Ex~ tem tido sucessivos gestos de desprendimento
em sua carreira pública. (Apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES -Diga S. Ex~ se é ou não verdade, e confirmem-no
os meus companheiros de bancada de um e de outro lado, se, por vezes, não curti
as amarguras do ostracismo, para servir às preferências da minha inteligência.
O Sr. Plfnio Casado -Não sei dizer o que seja maior: se o talento de V. E~,
ou se a sua altivez. (Muito bem.)
O SR. JOÃO NEVES -Muito agradecido ao nobre mestre.
O Sr. Fontes Junior- Isso, porém, não é privilégio do digno orador.
O Sr. Ariosto Pinto - É o orador quem está em causa. Não há desprimor
para quem quer que seja.
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O SR. JOÃO NEVES - Apenas quero dizer, Sr. Presidente, que ainda
agora, voltando à cadeira para a qual me elegeu o eleitorado do 29 Distrito do
Rio Grande do Sul, só o flz com a certeza, com a segurança de que o meu Partido
se manteria flel à pregação da campanha da Aliança Liberal.
O Sr. Fontes Junior - Não solicitei a minha.
O SR. JOÃO NEVES - Jamais ascenderia a esta tribuna, para falar aos meus
concidadãos, diminuído, amesquinhado pela apostasia que degrada a política brasileira. Não reclamo para mim glória de espécie alguma. É esse o pensamento de todos
os republicanos rio-grandenses, de Borges de Medeiros ao último de seus soldados.
Todos nós, fiéis às idéias que ontem enaltecemos, havemos de bater-nos aqui
sem desmaios, para que a República seja uma realidade, para que ela surja desse
montão de ruínas calcinadas pela desordem do poder.
Se, portanto, eu pudesse apelar para o passado como flador de minha conduta futura, diria que prefiro mil vezes abandonar o mandato de representante do
povo do Rio Grande do Sul a transigir com as idéias apostoladas.
O Sr. Fontes Junior - Não é o que está em causa.
O SR. JOÃO NEVES - Aqui está o discurso que o digno representante
paulista leu, em alguns trechos, a esta Câmara.
Não foi obra de apreço do nobre Deputado ao seu humilde colega rio-grandense. Foi uma citação ad hominem, tendenciosamente feita, como para dizer
que já palmilhei uma estrada e agora estou trilhando o caminho de Damasco. Não
é verdade; ontem, como hoje, sou flel às mesmas idéias.
Entrei para a vida pública ao lado de Getúlio Vargas. Durante a nossa
vida acadêmica formamos sob as bandeiras do mesmo Partido; servimos ao seu
·credo e aos seus homens; com eles sofremos e com eles nos bátemos por uma legalidade de que são usufrutuários os Deputados da Maioria de hoje. Muitos de
nós pegaram em armas para defender a República, a fim de, com o nosso exemplo, atestarmos que, de certo, seria possível que as instituições tivessem a elasticidade suficiente para, dentro delas, caber um regime de paz, de fraternidade, de
tolerância, de respeito a todos os direitos.
O Sr. Fontes Junior - Tudo isso não entra nas palavras que proferi com
relação a V. Ex~.
O SR. JOÃO NEVES - Tudo isso entra nas palavras que V. Ex~ proferiu, e
de tudo isso demos exemplo, humildes cidadãos brasileiros, postados lá nas extremas da Pátria, para servir à República, sem interesse, com sacrifício da saúde, de
fortuna e de vida.
Nunca fomos serviçais do Governo. Só as idéias marcavam e marcam a direção dos nossos passos.
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O Sr. Fontes Junior - Que tem isso com as palavras que V. Ex';! proferiu
e eu citei?
O SR. JOÃO NEVES - Mas o próprio estadista que dirige as legiões em que
me alistei, em 1923, ele mesmo transigiu com alguns princípios da cartilha de Júlio
de Castilhos, para assegurar a paz e a felicidade da terra rio-grandense! Glória lhe
seja! A ele, meu amigo e chefe, que, sem quebra da harmoniosa estrutura das linhas
fundamentais da obra de Júlio de Castilhos, transigiu nobremente com dogmas menores para ter um Rio Grande unido e feliz, ao serviço da Pátria.

O Sr. Fontes Junior- Então, V. Ex';! repudia as palavras que disse, negando
a soberania nacional, a opinião pública? ...
O SR. JOÃO NEVES- Jamais fomos mandatários do incondicionalismo.
Pois bem: Deputados à Assembléia dos Representantes, fiz esse discurso, em
que defini as minhas preferências doutrinárias quanto às formas de governo. Eis
aqui· o discurso, que foi editado pela A Federação. Neste passo, eu poderia relembrar um incidente da política portuguesa, que Ramalho Ortigão imortalizou nas
páginas de As Farpas. Conta ele que a oposição incriminou um dos grandes vultos da monarquia de incoerência de atitudes por ter escrito um certo livro e por se
encontrar no momento à frente do poder. No meio da tempestade parlamentar, o
agredido ergueu-se do banco de Ministro e, exibindo o volume, disse tranqüilamente: "Sr. Presidente, aqui está o livro. Vou mandá-lo à Mesa para que ela julgue.
Se V. Ex~ encontrar uma contradição moral entre o ato de ter escrito este livro e a
minha presença nesta cadeira, eu abandono este posto, porque prefiro a glória de
ter escrito esse livro à honra de estar sentado nesta cadeira."
Não posso dizer a mesma coisa, porque não sou senão simples Deputado
pelo meu Estado; não sou Governo. Também não posso dizer que me sinta com
glória em ter proferido a modesta oração em que tracei os rumos ditados pelo meu
espírito de homem público, mas posso afirmar que o que aqui está é a defesa da
ditadura republicana, feita com a alma varonil de um homem que jamais, para
conquistar as palmas públicas ou os favores do poder, sacrificou o seu modo de
pensar ou de sentir. O fundo do meu discurso é o maior tributo ao espírito liberal
da nossa Pátria.
Há Úm momento em que o meu contraditar de então, Deputado pelo Partido
Libertador, diz:
"-V. Ex~ está hoje em um acesso de liberalismo."
Parece que o tempo é da atualidade, e não dos dias passados, de 1927.
Disse eu que defendia a chamada ditadura científica de Augusto Comte; que
as inclinações do meu espírito caminhavam para aquela fórmula que Benjamin
Constant chamou ditadura republicana, precisamente por isso - porque é nesse
regime que mais e melhor se pode abranger o conjunto das liberdades políticas,
civis e espirituais.
Nunca, nunca seria capaz de apostolar o despotismo! Nunca! Ainda que me
custasse isso o encerramento de uma carreira que sou o primeiro a ansiar por ver
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terminada, nunca favoreceria, com o meu voto, a degola imoral de uma bancada
inteira.
Mas o programa do meu Partido não é novo- é de anos.
Há ainda os que confundem, na loqüela vasta dos mal inspirados, dos que
mal meditaram sobre os livros, ditadura com despotismo. Não vou fazer de novo
a exegese dos trechos doutrinários. Ditadura é forma de governo, tão legítima
quanto qualquer outra, ou até mais. Despotismo é a negação de governo, deturpação de governo. Ditadura é uma forma que Augusto Comte, no Apelo aos Conservadores, chamou monocrática, porque está nas mãos de um homem, mas pode
favorecer melhor o conjunto das franquias espirituais, políticas e civis.
O Sr. Fontes Junior - V. Ex'!- é coérente: nega a soberania nacional, desconhece a opinião pública organizada.

O SR. JOÃO NEVES- Vou mostrar como sou coerente.
Aqui está o programa do Partido Republicano Rio-Grandense. Releve-me
a: Câmara que neste ponto o leia, para mostrar que é nesse esquema que se acham
sintetizadas todas as franquias políticas, civis e espirituais.
·Diz ele:
"As garantias de ordem e progresso são: liberdade religiosa, liberdade
de pensamento e expressão pela imprensa ou pela tribuna, liberdade de reunião e de associação, liberdade de ensino, pela suspensão do ensino oficial
superior e secundário. Liberdade de profissão pela supressão dos privilégios
escolásticos e acadêmicos, todos os direitos ou garantias, a brasileiros ou
estrangeiros residentes no País, concernentes à liberdade, à segurança
individual e à propriedade nos termos seguintes: 1<?, liberdade individual,
com a garantia do habeas-corpus; 2<?, igualdade perante a lei, com abolição
dos privilégios de nascimentos dos foros de nobreza, dos títulos nobiliárquicos e de conselho das ordens honoríficas, suas prerrogativas e regalias;
3<?, igualdade tributária, com cobrança de impostos ou taxas só autorizados
por lei das assembléias representativas; 4<?, garantia dos direitos adquiridos,
irretroatividade das leis; 5<?, direito de resistência às ordens ilegais; 6<?, direito de defesa plena dos acusados, cuja responsabilidade criminal é pessoal;
7Q, direito de petição; livre permissão a qualquer pessoa de representar ao
Poder Público denunciando abusos das autoridades e promovendo a responsabilidade dos culpados; 8<?, inviolabilidade do domici1io; 9<?, liberdade de
trabalho, indústria ou comércio, não sendo permitido estabelecer leis que
obriguem a qualquer trabalho ou indústria e regulamentem qualquer profissão; 10<?, liberdade bancária, não podendo em caso algum haver monopólio
para emissão de bilhetes de bancos, nem ser decretado curso forçado para os
mesmos; 11 <?, liberdade de adoção e de testar, ficando neste caso amparada
a subsistência material dos pais, da esposa, das filhas solteiras e dos filhos
menores de 21 anos; 12Q, direito de propriedade em toda a sua plenitude,
salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia, com a garantia dos inventos industriais e marcas de fábrica;
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13'?, registro civil dos nascimentos e óbitos; 149, casamento civil obrigatório, gratuito e indissolúvel, sem prejuízo da voluntária observância das
cerimônias religiosas conforme o rito dos cônjuges; 15<?, secularização
dos cemitérios e abolição de todos os privilégios funerários; 169, inviolabilidade do sigilo da correspondência; 17~, proibição do anonimato;
189, livre admissão aos cargos públicos civis ou militares a todos os cidadãos,
quaisquer que sejam as suas opiniões, sem outra distinção que não a dos serviços que hajam prestado ou possam prestar, a das virtudes e a da aptidão;
199, provimento dos cargos públicos civis no grau inferior, mediante concurso; dos cargos médios em virtude de acesso por antiguidade e excepcionalmente por mérito; dos cargos superiores, por livre nomeação do Governo,
sem que aos concorrentes seja exigido diploma; 20~, proibição das acumulações remuneradas; 219, garantia dos postos, patentes e cargos inamovíveis,
salvo condenação por tribunal competente; 229, estabilidade dos funcionários públicos, só podendo ser destituídos dos seus cargos em virtude de sentença condenatória."
É o elenco completo das franquias políticas, civis e espirituais. Pode qualquer partido arvorar um conjunto tão grande, maior não é possível, no estado de civilização em que vivemos.
O Sr. Fontes Junior - São conquistas já alcançadas e consagradas em nossa
Constituição e nossas leis.
O SR. JOÃO NEVES - Não sei. A atuação prática do meu Partido tem procurado inspirar-se nesses altos deveres do programa lançado pelos fundadores do regime naquela terra, programa que foi posteriormente adotado pelo Partido Republicano Rio-Grandense. Tanto temos a noção exata de que não somos proprietários do
Rio Grande do Sul, de que somos apenas usufrutuários transitórios do favor de sua
opinião, que não trepidamos em deixar de parte um dos postulados de nossa atuação
cívica, que é o voto público, para aceitar o voto secreto e ir ao encontro dos nossos
adversários, que reclamam, como medida de salvação política, o sigilo das votações.
Aliás, a forma de votar é matéria adjetiva, que não pode constituir programa de Partido.
Por que fizemos isso? Por fraqueza, covardia, acomodação? Mas fraqueza,
covardia, acomodação, nos levariam a negá-lo, porque V. Exa~ são contrários a essa
medida, porque o Governo atual e o que há de vir devem participar de oposição tenaz a essa nova forma de apuração da vontade coletiva. De modo que, se nós nos
alistamos, sponte proprià, com a espontaneidade de quem quer apenas servir à Pátria, entre aqueles que aceitam o sigilo do voto, para terminar, no Brasil, com essas
contendas freqüentes, nós o fazemos no uso de uma dessas altas prerrogativas morais de que só se servem os emancipados do incondicionalismo do poder. Somos senhores da situação no Rio Grande do Sul, porque eleito está ainda por dois anos e
meio o Sr. Getúlio Vargas. O nosso Partido, nós o consideramos como tendo a
maioria do eleitorado; mas, se, amanhã, a maioria do povo rio-grandense declarar
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que é nosso adversário, que tem o apoio da opinião, que o governem eles. O Brasil
não é monopólio de uma facção ou de um partido. É da doutrina de Júlio de Castilhos jamais impor pela força, mas pela persuasão, pela conquista da opinião, pelo
proselitismo, pelo triunfo metódico, palmo a palmo, no apoio dos concidadãos.
que V.

O Sr. Fontes Junior- Quarenta anos de luta, de guerra civil, não explicam o
dizendo.

Ex~ está

O SR. JOÃO NEVES - Em quarenta anos de guerra civil, nós e nosso Partido sempre estivemos na vanguarda dos que se bateram pela legalidade de cuja defesa
V. Exa~ pretendem ter monopólio. Nunca negamos o concurso do nosso sangue, a
força do nosso braço, o tributo do nosso patriotismo e, sobretudo, o desinteresse de
quem nada reclama para servir a grandes causas.

O Sr. Fontes Junior - Existe um Partido no Rio Grande do Sul, que se chama Libertador. Perguntaria, então, a V. Ex~: libertador de quem e de quê?
O SR. JOÃO NEVES - V. Ex':~ não me leva para uma questão doméstica.

O Sr. Fontes Junior -Não é questão doméstica; é nacional.
O SR. JOÃO NEVES- Nós sabemos nos respeitar, porque vivemos pela força recíproca. Felizmente, no Rio Grande do Sul abandonamos todas as querelas intestinas para que não sirvam de alegria àqueles que não têm, no Brasil, outro interesse senão servir-se dos favores do Governo.

O Sr. Fontes Junior - O próprio Governo Federal teve de intervir no Rio
Grande do Sul. V. Ex<;! não se esqueça da intervenção do General Innocêncio de
Queiroz.
O Sr. Ariosto Pinto -Agora vejam: os libertadores estão aqui representados,
ao passo que o Partido Democrático de São Paulo, que é uma agremiação eficiente e
benemérita, não conseguiu um só lugar no Congresso!
O Sr. Fontes Junior -Porque não teve força, não teve votos.
O Sr. Adolpho Bergamini - Porque a fraude e a corrupção lhe surrupiaram
os votos.
O Sr. Fontes Junior - O Partido Democrático nem sequer teve coragem para
contestar.
O Sr. Adolpho Bergamini -Protestou, em face da inutilidade de qualquer
outro procedimento.
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O Sr. Adalberto Corrêa - Não contestou, porque não valia a pena discutir
com o despotismo do Presidente da República.
O Sr. Adolpho Bergamini - Apresentou protesto, que foi sonegado ao conhecimento da Nação.
O Sr. Nereu Ramos -E o Partido Democrático sabia que se havia instituído
o critério do diploma.
O Sr. Fontes Junior - Aliás, no Governo Bernardes foi o critério adotado e
não houve reclamação.
O Sr. Maurz'cio de Lacerda- Havia o estado .de sítio; como reclamar?
O Sr. Presidente- Atenção! Está com a palavra o Sr. João Neves.
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, no discurso que proferi em 7 de novembro de 1927 na Assembléia dos Representantes do Rio Grande do Sul, discurso
que mereceu do honrado Deputado por São Paulo as citações que S. Ex~ fez para
me incompatibilizar, talvez, ...

O Sr. Fontes Junior- Não apoiado. Foi uma homenagem a V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES - ... com a opinião pública, devo declarar que continuo a pensar que nenhuma forma de governo é digna de preponderância se não puder servir incondicionalmente ao regime de todas as liberdades políticas, civis e espirituais. Não quero saber qual a maneira por que se governa; tenho desinteresse pelas
origens da forma que mereça a preferência dos meus concidadãos. O que para mim
tem importância capital e definitiva é conhecer se a forma escolhida permite que
vigorem as franquias populares.

O Sr. Fontes Junior - Este é o pensamento de todos os homens de inteligência.

O Sr. Adolpho Bergamini- Mas não é a prática.
O SR. JOÃO NEVES - Se isso acontecer, pouco me importa que uma corrente se incline pela ditadura republicana, que outra aceite postulados da democracia puríssima, democracia direta e impossível nos dias de hoje, ou de democracia
representativa. Em matéria de forma de governo, como em matéria de religião, tudo
é opinativo. O mérito existe apenas em se fazer o diagnóstico entre as formas despóticas e as formas liberais, verificando se a organização permite ou não o florescimento das franquias civis, espirituais e políticas. Este é o ponto importante da questão.
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Onde, pois, a contradição doutrinária, em um homem se declarar simpático, pelos pendores de seu espírito, à forma ditatorial republicana, na classificação
do grande Benjamin Constant, por isso mesmo que é ela que melhor permite a eclosão das liberdades públicas, civis, políticas e espirituais, e em se alistar esse homem,
como me alistei, entre aqueles que querem precisamente a prática do Estatuto Fundamental da República?

O Sr. Fontes Junior- A acusação é V. Ex~ quem a está levantando. É um
simples "ente de razão."
O SR. JOÃO NEVES - Na atuação que eu, ontem, desenvolvi nesta Câmara,
como na prática que tive na tribuna popular, nas ações que encheram os rápidos
dias da Campanha Liberal, não houve uma só atitude minha que estivesse em contradição com as prédicas que se acham neste documento que eu, de novo, perfilho
e endosso com a plena responsabilidade individual de quem jamais abjura as idéias
de ontem.
Disse S. Ex~, entretanto, que eu declarei que, no Brasil, não havia opinião
pública ...

O Sr. Fontes Junior - Organizada.
O SR. JOÃO NEVES - V. Ex~ mesmo se encarregou de fazer a restrição.

O Sr. Fontes Junior- Li palavras de V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES - Não disse novidade. Não há sociólogo, de pequeno
ou grande calibre, neste Brasil, que não repita, urbi et orbi, com ou sem autoridade,
que a opinião pública, entre nós, está em formação.

O Sr. Fontes Junior- Respondi a um aparte do Sr. Adolpho Bergamini, que
apelara para a opinião públic~ organizada.
O Sr. Adolpho Bergamini - Não reli o meu aparte, mas tenho certeza de que
nele não está que dissesse opinião pública "organizada", porque não proferi esse
adjetivo.
O Sr. Fontes Junior- Isso agora é um derivativo.
O Sr. Adolpho Bergamini- Absolutamente. Opinião pública existe.
O Sr. Fontes Junior- Informe, desorganizada.
O Sr. Adolpho Bergamini - Procuramos organizá-la; é o que devem fazer
todos quantos podem ter função educativa.
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O SR. JOÃO NEVES -Sr. Presidente, sustentei, no meu discurso, um lugar
comum na vida mental de nosso País. Toda a gente tem dito e redito, com mais ou
menos brilho, que no Brasil a opinião pública está em formação.

O Sr. Fontes Junior- Mas não contestei isso.
O SR. JOÃO NEVES - Mas que milagre é este, se a própria raça não existe,
se ainda está sendo feito o caldeamento para a sua elaboração, no laboratório superaquecido das paixões, dos ódios, dos sentimentos efervescentes, de uma série de
fatores nascidos da terra e do clima, desfavoráveis à constituição de um tipo étnico
único? Se é assim, portanto, que milagre é que eu tenha dito, na Assembléia do Rio
Grande do Sul, que no Brasil não há opinião pública organizada? Apenas repeti uma
expressão, com todas as palavras, de Oliveira Vianna, uma das figuras mais altas da
moderna intelectualidade brasileira.

O Sr. Adolpho Bergamini- Permita-me V. Ex~ um aparte. Estou acabando
de passar os olhos pelo discurso inserido no "Diário do Congresso". Está equivocado o nosso ilustre colega, Sr. Fontes Junior. O meu aparte é neste sentido: "Porque
o tribunal da opinião pública está aí para julgar a todos nós." Não falo em opinião
pública organizada.
O Sr. Fontes Junior- Nem eu disse tal.
O SR. JOÃO NEVES - Defendendo-me de um aparte que eu dera a um discurso proferido naquela Assembléia pelo então representante do Partido Libertador, o meu brilhante conterrâneo, Sr. Demétrio Xavier, tive oportunidade de dizer
que a minha oração se dividia em duas partes: aquela em que sustentava a superioridade da forma da ditadura monocrática, por ser a que melhor propicia o florescimento das liberdades populares, e aquela em que sustentava uma tese brasileira, isto
é, que no Brasil não existia, ainda, opinião pública organizada. Repeti, quase que
ipsis verbis, conceitos de Oliveira Vianna em um dos seus notáveis escritos de sociologia.
O nobre Deputado por São Paulo não nega a procedência desta constatação,
em nada divergente da campanha liberal, por isso que precisamente o de que necessitamos é disciplinar as minorias que governam, é procurar, em todos os centros
de intelectualidade, o aperfeiçoamento da idéia do respeito aos direitos de todos,
levando aos extremos a noção do dever e a noção do direito para cada cidadão, para
cada coletividade. E curiosamente, Senhores, em 1929, um grande escritor, André
Siegfried, ...

O Sr. Fontes Junior- Conheço-o bem.
O SR. JOÃO NEVES - ... num de seus belos livros - "Os Estados Unidos
de Hoje", ...
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O Sr. Fontes Junior- Magnífico livro.
O SR. JOÃO NEVES- ... sustenta, com palavras quase iguais às de que me
servi na Assembléia do Estado, a mesma tese, em relação à grande República dos
Estados Unidos da América do Norte.
Diz ele:
"Toda a gente sabe suficientemente que em nenhuma parte a opinião
pública é coisa espontânea. Nos Estados Unidos, como nos outros países,
talvez mais do que em outros, são as minorias que a orientam, a enquadram
e a exploram."
O Sr. Fontes Junior - Há minorias e minorias; o conceito é muito relativo.

O SR. JOÃO NEVES:
"Em suma, sob um fundo de opinião mais ou menos amorfo - expressão de que me servi no discurso de 1927 - amorfo e plástico, tratava-se
de uma batalha de minorias, das quais a mais bem armada tecnicamente será
a vitoriosa."
Estas palavras valeriam pela mais eloqüente das confirmações das humildes
expressões de que me utilizei no saudoso cenáculo da Assembléia do meu Estado, ...
O Sr. Fontes Junior - Com a eloqüência costumada.

O SR. JOÃO NEVES - ... onde, pela primeira vez, me encontrei em uma
tribuna política, com um mandato popular, e onde, servindo aos interesses do meu
Partido, aos seus altos deveres para a comunhão, eu me impus também ao respeito e
à amizade dos meus adversários. (Muito bem.)
Aproveito porém a oportunidade para, en passant, fazer a defesa das forças
políticas que se uniram, no pleito de 1~ de março, disputando a ascensão da fórmula Getúlio Vargas- João Pessoa aos supremos postos da República.
Naquele tempo, de todos os lados, à míngua de ohtras razões, subia, como
permanente estribilho, essa assacadilha feita à Aliança Liberal - como pode existir
um conglomerado de idéias antagônicas e rivais? Como é que os libertadores do Rio
Grande do Sul se alinham, ombro a ombro, com os republicanos de Julio de Castilhos? Como é que as tendências do voto secreto de Minas vão-se aliar ao voto público do Rio Grande? Como é que a Para1ba, com outras diretrizes, pode estar ao lado
dos brilhantes democráticos paulistas? E assim, uma a uma, iam as diversas forças
políticas sendo passadas em revista pela maldade irônica dos nossos adversários.
Pois, Senhores, aprendamos com o mestre -e mestre também é, com o diploma que lhe confere, já com a autoridade política do oficialismo brasileiro, o Sr.
Fontes Junior-...

O Sr Fontes Junior- V. Exil faz ironia.
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O SR. JOÃO NEVES- ... aprendamos, com André Siegfried, a esse respeito.
Eu só acredito no ensino ofiCial, na política oficial, na verdade oficial. Acabo
devoto de seu santuário ...
Diz ele:
"Os programas são inevitavelmente conduzidos para um certo denominador comum.
A máquina é simplesmente solicitada para fornecer o meio prático de
alcançar o fim, como um utensüio que se não pode dispensar. O recurso,
pois, ao Partido, à sua organização profissional, ao seu pessoal especializado,
equivale ao recurso a um banco ou a uma companhia de transportes. Procurar, em tais condições, seja um ideal político, seja uma tendência fundamental, seja um temperamento coletivo de militantes, é buscar sem dúvida um
objeto sem dúvida inexistente. A organização republicana contém simultaneamente o conservador Coolidge e o insurgente Borah, sem falar do radical
La Pollette. Os democratas não são mais autenticamente representados pelo
católico irlandês AI. Smith do que pelo protestante Me Adoo, amigo da
Ku Klux Klan. A cada nova campanha se fazem combinações de momento,
cada vez diferentes. Toda a questão está em saber onde se colocará o centro
de gravidade do agrupamento. Isto é, qual a tendência que será autorizada a
falar oficialmente em seu nome, a se servir do arsenal poderoso que ele representa. Tal é entre os associados o motivo de discussões apaixonadas.
Assim concebido, o Partido pode-se comparar a uma concha na qual qualquer animal político pode penetrar, ou melhor, a um ônibus no qual o passageiro sobe com as bagagens. Os espertos reservam lugares nos carros das
duas companhias rivais. Estão assim seguros de chegar."
Há até, Sr. Presidente, para recordarmos a anedota do bonde, "um ônibus
no qual os passageiros sobem com as bagagens." E termina com uma graciosa ironia:
"os espertos - também os há na política brasileira - reservam lugares nos carros das
duas companhias rivais. Estão assim seguros de chegar."
O Sr. Fontes Junior - De quem são estas palavras?
O SR. JOÃO NEVES- De André Siegfried.
Vê portanto a Câmara e ainda o nobre Deputado que nos Estados Unidos
também existem fadas más, ...
O Sr. Fontes Junior - Há também muita coisa ruim por lá.
O SR. JOÃO NEVES- ... como também lá a cada campanha se refazem os
aglomerados políticos, como se busca, dentro dos partidos, um denominar comum,
no meio de discursos acalorados, paraarvorá-lo em dístico de campanha, em bandeira de reivindicações ocasionais. A própria lei seca foi inscrita no programa dos dois
partidos. E, entretanto, vimos há pouco, aqui, tomados de uma santa reserva pelo
espírito republicano, os membros da Maioria reacionária com as mãos cheias de
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pedras para lapidar os partidários da Aliança Liberal, por isso que entre eles havia os
libertadores do Rio Grande do Sul, os discípulos de Julio de Castilhos, os membros
do PRM, os democráticos de São Paulo e uma série de oposições dos Estados.
Em uma democracia rudimentar, em um país em que a opinião pública é
insuficientemente organizada ainda, no grande sentido da palavra, governada, aqui
e ali, pelas elites, que, como grandes luzeiros, apontam o caminho às massas, não é
de estranhar que nos tivéssemos unido para uma campanha que visava, não o proveito individual deste ou daquele cidadão, mas a regeneração moral dos costumes, ...

O Sr. Fontes Junior- Era um partido eclético.
O SR. JOÃO NEVES - ... das práticas do regime, procurando arrebatar ao
Supremo Magistrado uma prerrogativa que ele usurpou ao povo, impondo o seu
sucessor por meio das máquinas governamentais de que dispõe, substituindo-se ao
sufrágio de seus concidadãos. (Muito bem.)
Agora, Senhores, é tempo de terminar.
Defendi o discurso que proferi há três anos. Outra vez o proferiria desta tribuna, e creio que, se para servir ao povo eu precisasse de esconder as minhas idéias,
não me alistaria entre os que batem palmas ao Poder, mas procuraria a reserva da
vida privada, no meu escritório de advogado, onde ganho, com honra, os proventos
para minha vida.

O Sr. Fontes Junior- Faço justiça plena ao caráter de V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES - O quadro da atualidade brasileira revela a existência
do poder onímodo e onipresente de um homem, que se substituiu, a seus próprios
correligionários no direito de pensar, a estes distribuindo dia por dia a palavra de
ordem, perpetrando os mais feios crimes contra a pureza do regime.
Ele nos vai legar, como espólio temeroso, uma taxa cambial vacilante, que
há muitos dias não se contém nos limites da lei de estabilização!
Como vamos julgar um Governo que ainda está a braços com a crise de nosso principal produto de exportação, degradado dos preços de uma valorização artificial e artificiosa, feita exclusivamente para fins eleitorais? Como vamos julgar um
Governo que se encerra em um mutismo cômodo, para não explicar ao País quais os
remédios que vai aconselhar aos agricultores, notadamente de São Paulo, contra a
superprodução de café, criada, alimentada e prestigiada pelo favor oficial para
enaltecer a candidatura do Sr. Julio Prestes com o apoio daqueles que viviam da
euforia de uma política de miragens? Como ainda vamos acreditar em quem lançou
o plano da reforma financeira em três etapas - estabilização da taxa, conversão da
moeda e circulação metálica - e se tem detido nos pórticos de sua obra? Volvidos
quatro anos às promessas, aí está a falácia das promessas, no cenário da vida financeira da Nação, como foram no campo da atividade política, isto é, não temos taxa
estabilizada, não teremos conversão e nunca teremos o cruzeiro, que era o padrão
de glória da presente administração. Por quê? Por culpa de quem? Nossa? Da Aliança Liberal? Daqueles que se bateram no terreno pacífico de uma candidatura, ou
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daqueles que alimentam no longínquo Nordeste a insurreição de uma malta de criminosos, para aterrorizar o Governo legal de um Estado policiado, pacífico e prestigiado pela opinião pública?
Quem está fazendo obra revolucionária? Nós - e falo agora em meu nome e
no dos republicanos rio-grandenses - que, obedientes à palavra de nosso chefe,
aqui estamos pelejando pelas idéias, ou aqueles que inverteram a ordem republicana,
sonegando os direitos dos verdadeiramente eleitos do povo na Para1ba e em Minas
Gerais, arrancando e rasgando o diploma legítimo do Sr. Tavares Cavalcanti, para
entronizar na cadeira de Senador - esse é o termo - um homem que usurpa lugar
para o qual não foi eleito?
Quem está fazendo revolução? Nós, que agimos dentro da ordem jurídica e
constitucional? Nós, que declaramos urbi et orbi, como já o fiz várias vezes e diariamente o faço, que daremos ao Governo todas as medidas de interesse público? Nós,
que votamos com ele quando os projetos se inspiram no bem comum, ou ele, que se
esquece de que somos brasileiros e temos o direito de ser respeitados e só se lembra
de nos mandar tratar como se tratam os piores escravos na senzala, pela expulsão
dos legitimamente eleitos desta Casa, que deveria ser a Casa do povo brasileiro, e é
a dos escolhidos do Catete?!
Quem de nós está fazendo o descrédito da Nação? Quem vai buscar, em condições precárias, empréstimos para São Paulo e onera ainda mais o café com a taxa
de 3 schillings por saca, criando ainda no seio da lavoura a desconfiança, o descrédito, a falta de rumo, para que ela não saiba que parecer vai seguir - se incinerar as
plantações ou abandonar a colheita inteira, ou ainda empregar outro recurso preconizado pelas verdadeiras autoridades da sua classe?
Quem está agitando a vida da Nação? Nós, os humildes cidadãos do Rio
Grande do Sul, de Minas e da Para1ba e das Oposições dos Estados, nós que estamos
com os braços estendidos para a fraternidade, não a fraternidade de apelos hipócritas, não a fraternidade de nos garrotearem a liberdade e nos pedirem os pulsos para
novas algemas, não a fraternidade de escravos, mas a de homens livres?!
O Sr. Mauricio de Lacerda - Não a fraternidade dos conchavos.

O SR. JOÃO NEVES -Para outra que não essa que pregamos não contarão
jamais conosco!
Pergunto ao nobre Deputado por São Paulo, cujo nome declino com todo o
respeito, Sr. Fontes Junior: quando S. Ex~ nos dirigiu, desta tribuna, dois reiterados
apelos para que trouxéssemos ao desaguadouro comum da felicidade nacional o tributo de nossa operosidade ou de nosso concurso, acaso nos disse que o Governo
Federal batia nos peitos pelo crime de ter privado o Governo legal da Para1ba de
armas e munições? Acaso nos disse S. Ex~ que são usurpadores os cidadãos da
Para1ba e Minas que se sentam em algumas das cadeiras desta Casa, apregoando-se
eleitos? Prometeu-nos, porventura, o Sr. Fontes Junior, a mudança desta ordem de
coisas, ou quer de nós o Governo a submissão pela própria submissão, a escravidão
da senzala coroada com as tabuletas da liberdade, ou alguma coisa que lá fora sirva
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para consecução de um empréstimo, mas que, aqui dentro, é uma geena em que
vemos homens livres subjugados, na pior das escravidões - a escravidão dos brancos,
que não macula os corpos, mas tisna as almas? (Muito bem.)
Esse o apelo que o Sr. Fontes Junior nos faz? Se S. Ex~ deseja canalizar um
apelo, canalize um de nossa parte ao Sr. Presidente da República. Não temos ódios,
nem contas a ajustar. Não é dos fracos baterem-se com os aparentemente fortes.
Somos os fortes moralmente, mas fracos materialmente. Queremos a paz, mas com
justiça, com liberdade, com respeito à lei; queremos a economia nacional elevada e
não golpeada, queremos a República para todos, sem privilégios.
Mas quando negamos o nosso contingente à felicidade do Brasil? Quando foi
que essas três parcelas da opinião pública, que são os Partidos dominantes em Minas
Gerais, na Parafba e no Rio Grande do Sul, regatearam o concurso de seus esforços
para a ventura da Pátria?
Quando? Não precisamos de apelos. São convites que nos fazem em pura
perda e com sacrifício de palavras.
Marquem-nos o caminho do sacrifício e lá nos encontrarão. Digam-nos onde
poderemos servir à causa da Nação com S. Ex~s e servi-la-emos, mas não pela identificação de nossas idéias com as suas, nem pela submissão dos nossos princípios aos seus, mas jamais sem o reconhecimento, público e solene, do mea culpa,
partido de quem confessa o erro que cometeu.
Outro dia, o órgão do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, A Federação, a gloriosa tribuna de onde falava Julio de Castilhos, perguntava:
- "Onde iremos parar"?
E é a pergunta que faço à Câmara.
A pouco e pouco a trama dos interesses, dos apetites, das vantagens vai
atraindo os indivfduos para a conformação com situações irreparáveis. Não somos
nem seremos jamais apóstolos de fatos consumados. Não!
O que se consumou foi a desordem republicana; o que se está consumando é
a desordem jurídica.
Querem a nossa colaboração? Ela tem uma condição única, que pode ser
dita à face do povo brasileiro- o reconhecimento dos erros e emenda da mão.
Daí para cima, sim; daí para baixo, nunca!
Agora, se o Sr. Fontes Junior gosta tanto, com o fim de satisfazer o seu espírito passadista, de descer à poeira dos arquivos, a fim de procurar incitamentos para
o futuro, vou fornecer a S. Ex~ um de que S. Ex~ se ·esqueceu. Estou certo de que
foi apenas um movimento de olvido do brilhante Deputado paulista que fez com
que S. Ex~ não trouxesse a esta tribuna, como legenda para os dias de amanhã, e,
sobretudo, para colocá-las sob o perfil moral do grande Presidente do Estado nordestino, as palavras que vou ler. Que a Câmara as retenha no seu pensamento e as
guarde na sua indisfarçável significação.
O autor é um homem insuspeito à maioria, é o Dr. Washington Luiz.
Ei-las:
"Sim; porque dever, e não crime, é juntar novas liberdades ao patrimônio herdado; dever, e não crime, é, com o gesto, com a paiavra, com o
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escrito, com o exemplo, com a ação, dentro da lei, enquanto ela existir, fora
dela, quando as suprimirem, contra tudo e contra todos, com as armas na
mão, defender o nosso direito vedado, a nossa liberdade suprimida.
Dever é isso, e o seu cumprimento é sempre benéfico. Crime é aceitar, por conveniência do dia, em favor de seus interesses, as mesuras da prepotência jactanciosa; é não resistir aos avanços da violência.
Crime é cerrar os ouvidos aos ensinamentos dos que já passaram e
que, com o seu esforço e o seu sangue, nos deram a liberdade; é ser conivente com a força opressora, para desfrutar a tranqüilidade gozosa do momento; é fechar os olhos para não ver o que a transigência covarde cria para
os que vêm depois de nós. Crime é tudo isso, e crime inútil, porque a força
só respeita quem a repele."

O Sr. Fontes Junior- Veja V. Ex? como é conveniente ir aos arquivos.
O SR. JOÃO NEVES- Eis uma palavra autorizada. N[o sei se o Sr. Washington Luiz de hoje está no mesmo caminho. Se estiver, vale a pena exumar as palavras
de homens que não se desdizem, nem abjuram! Se S. Ex? mudou, ainda assim o Sr.
João Pessoa leia aqui a b1blia da ressurreição republicana! (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é vivamente cumprimentado.)
·
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A DOUTRINA SOBRE A INTERVENÇÃO FEDERAL

11-6-1930

O SR. JOÃO NEVES - (pela ordem - requer e obtém permissão pa:ra
falar da bancada.) -Sr. Presidente, pedi a palavra, sem prejuízo do tempo que cabe
ao autor do requerimento sujeito à discussão.
Não era meu propósito intervir diretamente neste debate. As declarações,
entretanto, que acabam de ser feitas pelo eminente Líder da Maioria, o nobre Deputado por São Paulo, Sr. Cardoso de Almeida, obrigam-me, presente à sessão, a
proferir, nesta assentada, algumas palavras que traduzam o pensamento do Partido
Republicano rio-grandense.
Começo por estranhar que a nossa Lei Fundamental esteja sendo apreciada de
forma profundamente divergente da orientação dos Constituintes. O regime·instituído em 1889 foi, sem sombra de dúvida, o regime federativo. Poder-se-ia até dizer
que a idéia federativa precedeu a própria adoção do regime presidencialista. Ruy
Barbosa, na predicação anterior a 15 de novembro, já se contentava com a federação, mesmo sob a monarquia. Republicano de última hora, achava ele que o Brasil
podia viver feliz sob o regime monárquico, desde que a monarquia fosse federativa.
Ora, se o intuito dos Constituintes, precípuo e fundamental, foi a instituição de um regime federativo, teremos que aceitar como conseqüência, não só do
espírito que os iluminou, como do próprio texto do pacto fundamental, a certeza
de que a não-intervenção é a regra, e, a intervenção, a exceção.

O Sr. Cardoso de Almeida- Muito bem.
O SR. JOÃO NEVES - Se a não-intervenção é a regra, ...

O Sr. Cardoso de Almeida -É texto expresso da Constituição: "O Governo
Federal não poderá intervir ... "
O SR. JOÃO NEVES - ... deveremos partir daí e constatar que exceção
deve ser o caso que reclame a intervenção por parte do Poder Central. Se é assim,
vamos aplicar ao caso da Paraíba os princípios já deduzidos.

O Sr. Mauricio de Lacerda- Isso, hoje, é até aforístico.
O SR. JOÃO NEVES- Não quero fazer a história anterior ao movimento insurrecional do Município de Princesa. Não interessa, para o ponto de vista que me
trouxe à tribuna, o exame das causas que precederam a deflagração da desordem.

323

O Sr. Mauricio de Lacerda - Quer dizer: para o ponto de vista constitucional, as razões do Líder não legitimam; para o do insurrecionalismo, legitimam. Eu
me felicito, por ver S. Ex~ de acordo com as insurreições.
O SR. JOÃO NEVES -Nessas condições, se tomarmos nuamente o fato, tal
como ele é, seremos obrigados a aceitar - e a Câmara já o aceitou, por isso que é
constatação pacífica entre Maioria e Minoria - que há perturbação da ordem no
Município de Princesa, no Estado da Parafba.
De que modo se devem debelar os movimentos contra a ordem, ocasionados
em uma unidade ·da Federação? Evidentemente, por meio das forças locais. Ninguém em boa razão seria capaz de aconselhar o emprego do Exército Nacional para
reprimir uma insurreição municipal.

O Sr. Cardoso de Almeida- Essa é a regra.
O SR. JOÃO NEVES - A regra seria dar à polícia estadual ação direta contra os rebeldes; mas a polícia se compõe de dois elementos: o elemento pessoal e o
elemento material. O elemento pessoal existe, superabunda, porque o Sr. João Pessoa pôde organizar, além de sua polícia regular, outra polícia de emergência, constituída por um ou dois corpos provisórios.

O Sr. Mauricio de Lacerda - Recrutou, não organizou, porque organização
pressupõe armamento.
O SR. JOÃO NEVES - Agora, como vão agir esses elementos pessoais contra a desordem material verificada em parte de um Município? Armados e municiados, porque, ainda que o Sr. João Pessoa dispusesse de toda a população paraibana,
se não dispusesse paralelamente de fuzis ou de um cartucho, como poderia reprimir
a desordem de um simples grupo?

O Sr. Maurz'cio de Lacerda - E o argumento de que ele foi surpreendido
desarmado, na insurreição, ...
O SR. JOÃO NEVES- Prova a sua boa fé.

O Sr. Mauricio de Lacerda - ... deita por terra o outro argumento de que
não se lhe deu munição para que não fizesse a revolução: se tivesse de armar-se para
a revolução, teria reprimido já o movimento.
O Sr. Flávio Ribeiro- Ele não declarou que tem munição?
O Sr. Mauricio de Lacerda- V.

Ex~

sabe que não tem!

O Sr. Flavio Ribeiro - V. Ex~ não ignora que tem, pois foi declarado em
órgão oficial.
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O Sr. Mauricio de Lacerda - Não mandei nenhuma, porquanto não estava
encarregado; do contrário, ele estaria municiado.
O Sr. Flavio Ribeiro - Sim, V. Ex~ não está encarregado, mas lê os jornais,
é bastante inteligente e sabe que o órgão oficial assim o disse.
O SR. JOÃO NEVES- Prosseguindo a minha argumentação, Sr. Presidente,
a regra, portanto, deveria ser esta: dispondo de um ou dois batalhões, e devendo ter
o material necessário, a conclusão natural e lógica, dentro do bom senso e do espírito constitucional, seria que o Sr. João Pessoa já deveria ter debelado a chamada
insurreição de Princesa, ...

O Sr. José Bonifácio - Sem dúvida.
O SR. JOÃO NEVES - ... sem que sequer o noticiário dos jornais, noticiário de sensação, registrasse interesse maior por aquela pugna do que o que seria normal e aconteceria em qualquer próximo ou longínquo Estado da Federação. Ocorre,
porém, Sr. Presidente, uma circunstância que vem tornar relevante a desordem material de Princesa. O Sr. João Pessoa teve, nesta República de homens que alienaram
a própria consciência para servir ao Poder, ...

O Sr. José Bonifácio -Muito bem.
O SR. JOÃO NEVES- ... a nobre coragem, a temeridade ...

O Sr. Adolpho Bergamini - Apoiado.
O SR. JOÃO NEVES - ... de se alistar entre aqueles que não batiam palmas
às candidaturas oficiais e não-nacionais.

O Sr. José Bonifácio -Procedeu com grande altivez.
O Sr. Adolpho Bergamini- É essa altivez que está pagando.
O Sr. Sylvio Rangel- Porque lhe acenaram com a Vice-Presidência.
O SR. JOÃO NEVES-· Foi dito e repetido na Câmara que o Presidente da
Paraíba fora consultado, a pedido do Sr. Getúlio Vargas, sobre o pensamento de seu
Partido no tocante à sucessão presidencial a abrir-se. E então, a despeito das insinuações e dos rogos, o Sr. João Pessoa, que se está mostrando formado de metal mais
nobre do que o comum das consciências dos que governam ou desgovernam a República, ...

O Sr. Adolpho Bergamini- Apoiado.
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O SR. JOÃO NEVES - ... o Sr. João Pessoa reuniu a Executiva do seu Partido e, tranqüilamente, realizou aquilo que nem o Sr. Antonio Carlos pôde fazer:
vetou a candidatura oficial.
Cabe à Paraíba a glória de, neste regime abastardado, ...

O Sr. José Bonifácio -Muito bem.
O SR. JOÃO NEVES - ... ter-se erguido, com a força de um poder moral
incontrastável, para negar ao Supremo Magistrado da República o direito de intervir na escolha do seu sucessor.

O Sr. José Bonifácio- Apoiado.
O SR. JOÃO NEVES - Daí a lista negra conter ...

O Sr. Adolpho Bergamini - Caiu no index.
O SR. JOÃO NEVES - ... o seu nome e a política de vingança se preparar
para tirar uma desforra em momento oportuno.

O Sr. Cardoso de Almeida- Indicou, entretanto, cinco candidatos.
O SR. JOÃO NEVES - Quatro, aliás. Deixou um lugar para a Minoria ...

O Sr. Adolpho Bergamini- O que se não verificou em São Paulo, onde nem
um lugar foi deixado.
O SR. JOÃO NEVES- E não teve nem um reconhecido nesta Câmara. Ainda agora, vimos o Sr. Tavares Cavalcanti ser sumariamente decapitado por um parecer que degrada a vida republicana do Brasil.

O Sr. Flavio Ribeiro - Mas os livros demonstraram que o Sr. Tavares Cavalcanti não estava eleito.
O SR. JOÃO NEVES- Não venho falar nos livros da Para1ba. Vou encarar
o assunto no seu ponto nuclear: quero discutir a questão das armas e munições. A
digressão a que fui obrigado, fi-la em virtude dos apartes dos nobres colegas que me
interromperam.
Agora, pergunto à Câmara: se o Sr. João Pessoa se tivesse enfileirado entre
os que bateram palmas à candidatura oficial, estaríamos nós aqui reunidos, a esta
hora, para discutir o caso da revolta de Princesa? Rendo justiça aos meus nobres
adversários da Maioria e creio que não haverá um só, com a dose de bom senso habitual, capaz de dizer que o caso de Princesa chegasse sequer a ser catalogado entre os
"casos" políticos.
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Verificado que foi, qual deveria ser a conduta constitucional do Governo da
Parafba? Debelar a desordem. Como? Com homens e material. Os homens lá estão;
o material, não.

O Sr. Cardoso de Almeida- Ou solicitar o auxilio da força federal.
O SR. JOÃO NEVES -Chegarei lá. Estamos dentro do que é normal.

O Sr. Cardoso de Almeida- Isso também é normal.
O Sr. Adolpho Bergamini- Não, é exceção.
O SR. JOÃO NEVES -Essa é a última etapa. A intervenção não é normal.
Falamos no que se passa, dentro da regra, e eu estabeleci, desde o começo, verdadeiramente, as linhas estruturais do regime federativo, para, dentro delas, tirar as minhas conclusões. O Sr. João Pessoa teria, então, praticamente, recebido, a carradas,
a bateladas, material bélico para preparar os seus soldados e destroçar os que se
levantaram de armas nas mãos contra o seu Governo.
Que se verifica, entretanto? Essa coisa monstruosa: desde a primeira hora o
Presidente da Para1ba passou a ficar encurralado em seu Estado, sitiado de todas as
formas possfveis e impossíveis, dignas e indignas, para que não infiltrassem, através
das suas fronteiras, uma arma e um cartucho!!
Se estivéssemos num regime normal, se não nos achássemos diante da indiferença mais perversa dos textos constitucionais, teríamos, todos a uma voz, brasileiros amantes da nossa Pátria, homens pessoalmente de bem, que somos, votado esse
requerimento de informações, para que, pelo menos se ficasse sabendo que nesta
República - digo-o agora valendo-me de um aparte que me deu há tempos o nobre
colega Sr. Eloy Chaves - não há brasileiros de duas categorias, os amigos e os inimigos do Governo.
O Sr. João Pessoa pertence à segunda categoria, é adversário do Governo e,
como tal, é tratado pela lei romana: vae victis!
Para ele são recusadas armas e munições que seriam para abafar a desordem
material deflagrada em parte de um Município ...

O Sr. José Bonifácio- Armas para implantar a ordem legal no Estado.
O SR. JOÃO NEVES - ... para outros entram armas e munições por todas
as vias de acesso que têm os territórios dos Estados. E indago: se o Sr. João Pessoa
viesse a pedir a intervenção federal, com que fim interviria o Governo da União na
Para1ba? A Constituição o diz e o nobre Lfder da Maioria repetiu: fortalecendo a
autoridade do Sr. João Pessoa para debelar a desordem.

O Sr. Cardoso de Almeida- Perfeitamente.
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O SR. JOÃO NEVES - Logo, quando há esta intervenção, o motivo fundamental que a ela conduz o Poder Central é o de fortificar a autoridade local, legalmente constituída.

O Sr. Mauricio de Lacerda - Mas, se o Líder justifica a revolução, como vai
fortificar a autoridade?
O SR. JOÃO NEVES - Quero que o nobre Líder me <figa: fornecer armas e
munições já não é uma forma indireta de intervir, já não é uma proteção que o
Poder Central dá ao Poder do Estado, com o intuito de este debelar a desordem e
restabelecer o respeito à autoridade legalmente constituída?
O nobre Chefe do Partido Republicano Rio-Grandense, meu eminente
amigo, Sr. Borges de Medeiros, condenou, nos termos mais formais, a atitude do
Governo Federal, negando armas e munições à Paraíba para defender a autoridade
do seu Governo atacado pelos elementos revoltosos. E é dele, precisamente, a afirmativa de que aquele fornecimento constitui uma forma de intervenção simples e
barata. O Governo da União fornece, a troco da paga do Tesouro Estadual, armas e
munições para aparelhar os soldados da polícia do Estado da Para1ba; no entanto,
esse Governo, que pretende viver no regime dos saldos e ser zeloso de boas finanças,
prefere a mobilização cara e dispendiosa de tropa deslocada daqui em vapores, estipendiada pelo Tesouro Federal. Singular contra-senso! Existe um Município, onde
há um começo de desordem, em Estado onde reina a paz. Há um Governo que pretende ser um Cérbero à porta do Tesouro Federal, para que não se gaste um tostão
de mais e esse Governo prefere despender a rodo a fornecer, mediante indenização
dos cofres estaduais, algumas centenas de cartuchos e de fuzis para um Governo
cuja legitimidade não pode estar em dúvida, porque é legal no conceito de todos.
Agora, digo eu: o nobre Líder, que se sacrifica neste momento no posto em
que se encontra, violentando a sua consciência de homem de inteligência e de cultura (apoiados; muito bem), de homem com tradição liberal, servindo à pior causa
que já se registrou no regime republicano, pretende exculpar seu comitente, porque
outra coisa S. Ex!! não é senão, neste momento, o mandatário do Poder Federal.

O Sr. Cardoso de Almeida- Não sou mandatário do Poder Federal.
O Sr. Adolpho Bergamini - É o Líder do Governo.
O SR. JOÃO NEVES -Bem explicado, o nobre Deputado Sr. Cardoso de
Almeida o é. Não há o menor deslize de minha parte, e ninguém mais do que eu tem
por S. Ex!!, pessoalmente, tanto apreço e lhe rende o mais merecido tributo de admiração.

O Sr. Cardoso de Almeida- Muito obrigado a V. Ex!!
O SR. JOÃO NEVES - S. Ex!! pretende afirmar- permita que lhe digacomo desculpa de mau pagâdor, que não se fornecem armas e munições, com medo
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de uma revolução.
Vamos encarar o assunto tranqüilamente. Admitamos que o Sr. João Pessoa
e quaisquer outros altos dignitários da Aliança Liberal tivessem concertado um
plano de desordem material; admitamos que esse plano houvesse obedecido a fundas ligações, a irretratáveis compromissos. Pergunto: a conduta do Poder Federal,
em face da Paraíba, poder-se-ia inspirar nesse pensamento que estaria, então, apenas
na subconsciência g~ral, ou deveria ser procurar, como norma de ação, o texto constitucional, a lei das leis para um Governo que se preza de amar e respeitar a mesma
lei?
Ele teria de buscar inspiração no texto constitucional e lá haveria de achar,
por força, a linha de conduta naturalmente traçada à sua ação, que era a de fornecer armas e munições em quantidade razoável, para que o Sr. João Pessoa pudesse
debelar a desordem verificada no Estado. Porque, se não for assim, teremos que
levar o Governo Federal para um dilema de onde não escapará: ou o Governo Federal é forte, tem o apoio da Nação e as candidaturas que o nobre Líder viu triunfantes pelas atas são realmente nacionais e, neste caso, por que temer que um Presidente enfraquecido - como S. Ex~ o disse - mal governando o território do seu
Estado, possa malbaratar algumas centenas de cartuchos e alguns fuzis para perturbar a ordem do País inteiro, o qual o Governo já se blasona de ter todo ao seulado,
desde as classes mais altas até as mais populares?

O Sr. Mauricio de Lacerda - Se não se pode bater com um punhado de jagunços, como se poderá bater contra o Exército? É irrisóri.o.
O Sr. Adolpho Bergamini - Não há fugir.
O SR. JOÃO NEVES- Então, que fortaleza moral é aquela que, para· evitar
um atentado à Constituição, receia sejam desviados do seu destino natural alguns
cartuchos, alguns fuzis ou algumas armas automáticas?
Agora, a segunda parte do dilema. Não é que o Governo tema um movimento. Por toda parte ele impa de satisfação e de orgulho, dizendo que não se atemoriza de quem quer que seja, e que tem o apoio do País inteiro. Mas um Governo
que tem o apoio do País inteiro, que assim mergulha as raízes de sua força na consciência de todo o Brasil, por que se arreceia de dar ao Presidente de um pequenino
Estado alguns milhares de cartuchos e algumas armas para sufocar uma desordem,
que desordem é, no conceito do Líder da Maioria e no conceito da Minoria liberal?
A situação é lógica.
O Sr. João Pessoa está pagando, depois do pleito, as custas da campanha
liberal. Conosco não houve necessidade disso, porque não existiam elementos para
levantar dentro do território do Rio Grande do Sul homens que, de armas nas mãos,
nos disputassem o predomínio da opinião rio-grandense.

O Sr. Mauricio de Lacerda - Mesmo assim, tratou-se de recolher as espingardas e desarmar os batalhões do Exército ali estacionados.
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O SR. JOÃO NEVES -Lá existem dois Partido unidos, fortes, um no Governo e outro na Oposição, mas irmanados no pensamento elevado de fazer um Rio
Grande do Sul feliz dentro de um Brasil forte.

O Sr. Flávio Ribeiro - Mas o Sr. João Pessoa nunca se quis irmanar com os
seus opositores.
O SR. JOÃO NEVES -Em Minas Gerais, é bem verdade que se tentou subverter a ordem constitucional, que houve tropa federal montando guarda ao edifício dos Correios, onde se falsificavam, de modo mais escandaloso, as eleições.
É verdade que se tentou intimidar a nobre consciência do Governo mineiro,
mas lá também a intentona fracassou.
Resta, porém, Sr. Presidente, a Paraíba, que se encontra neste momento no
banco dos réus, pagando as custas remanescentes das lutas políticas, ...

O Sr. Cardoso de Almeida - Até agora, a Para1ba não sofreu a menor hostilidade por parte do Governo Federal.
O Sr. Adolpho Bergamini - Como, se perdeu a sua representação legítima,
na Câmara, e, ainda ontem, a troco de um lugar na Comissão de Finanças, tiraramlhe a cadeira de Senador?
O SR. JOÃO NEVES - ... privado de representação na Câmara o partido dominante, quando, eu já o disse aqui e torno a repetir, trinta e um mil eleitores, confessados pela 2? Comissão de Inquérito do Congresso Nacional, não tiveram força
eleitoral para mandar a esta Casa um só representante, podendo acumular quatro
vezes os seus sufrágios.
No Senado da República fui assistir, com os olhos já não esgazeados, porque
já não se esgazeiam de mais nada, porém com os olhos de quem se quer certificar,
materialmente, do desdouro de haver o Presidente da República ordenado, com a
mão criminosa, que se aboletasse ali um não eleito e se pusesse porta afora o verdadeiro embaixador da Paraíba ... (Apoiados e não apoiados.)

O Sr. Nicolau Vergueiro -Foi uma degola de orelha.
O SR. JOÃO NEVES - Era uma degola de orelha, como diz, e muito bem,
o nobre Deputado Nicolau Vergueiro. Nem sequer o Sr. Tavares Cavalcanti era
desses homens que tivessem criado, pelas suas atitudes, a necessidade de um ajuste
de contas. Era, sim, um homem de bem, dotado pessoalmente de brilhante inteli:;ência e de sólida cultura (apoiados), figura que soube nesta Casa ser digno representante de sua terra e do seu partido (muito bem), homem moderado, cuja conduta jamais ultrapassou as raias da conveniência, e a quem usurparam a cadeira senatorial. (Apoiados e não apoiados.)

O Sr. Maurz'cio de Lacerda- Foi uma extorsão violenta.
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O SR. JOÃO NEVES -Já não contenho mais as forças de minha indignação contra semelhantes atentados, e posso dizer que estou falando em nome de um
Partido que inscreveu na sua bandeira o programa do federalismo, como fundamental para sua atuação cívica. Bem sei que poderão - e eu daqui lhes replico - lembrar que por vezes a representação do Rio Grande do Sul votou medidas contra a
autonomia estadual; mas quem será, no regime republicano, capaz de atirar a primeira pedra? Então, os erros do passado ...

O Sr. Adolpho Bergamini - Não podem ser resgatados?
O SR. JOÃO NEVES - ... ou as fraquezas de ontem podem ser consideradas normas habituais de conduta .. .

O Sr. Maur(cio de Lacerda- É o erro comum fazendo Direito!
O SR. JOÃO NEVES - ... ou para as supremas diretrizes no sentido da organização constitucional?
O doloroso não é que o Sr. João Pessoa se veja a braços com uma revolução
alimentada pelo oficialismo federal; o doloroso é vermos que a política de São
Paulo, política dominante, a do PRP, é que vem crismar com o direito de beligerância os simples rebeldes de uma intentona reduzida apenas à faixa de um Município!

O Sr. Cardoso de Almeida - Nada tem a política de São Paulo com a Paraíba.
O SR. JOÃO NEVES - A política de São Paulo é que domina a Nação, é
ela que inspira o Governo Federal, e como o Sr. Washington Luiz é o expoente da
política paulista, e V. Ex!l a voz autorizada da bancada do PRP, acusemo-la, ponhamo-la imediatamente no banco dos réus. Ela é que deve ser acusada de estar deturpando o regime republicano e criando esse horrível precedente da intervenção branca que se está fazendo neste momento na Paratba.
Duas vezes criminosa! Criminosa, porque foi dela que emergiu para a posteridade a figura oracular de Campos Salles, aquele cujas palavras sobre o art. 6~ são
já um lugar comum - o coração da República, neste momento, está atravessado
pelo punhal vibrado por um Presidente paulista- e porque, coincidência curiosa, o
Comandante da Segurança Pública de São Paulo, que no Governo do Marechal
Hermes da Fonseca blasonava estar armazenando recursos de guerra para se opor ao
Governo Federal, é quem está manejando, com a tranqüilidade de um justo, a arma
com que se fere a autonomia de um pequenino Estado. Que se fira a de um grande,
ainda vá; mas que se fira a de um Estado pequeno, ao qual se espolia da representação legítima, ao qual se arranca uma cadeira senatorial e cujo Presidente se deseja
encerrar, tendo por menagem o seu palácio, como disse, com o brilho habitual, o
Sr. Maurício de Lacerda, isso é crime que há de pesar eternamente na consciência
daquela agremiação política, ...
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O Sr. Mauricio de Lacerda- Vai para o passivo da política paulista.
O Sr. Adopho Bergamini - É covardia.
O SR. JOÃO NEVES - ... marcada, com maldições, no dia de amanhã.
Aqui fica, entretanto, a voz do Rio Grande do Sul unido, que, pela minha
palavra, vem dizer que protestamos, com todas as forças da nossa indignação, ante
o atentado que se comete contra um regime que ajudamos a fundar com a palavra
dos nossos apóstolos e a consolidar com o sangue de nossos irmãos. Para nós, ainda
está de pé a legenda, traçada pela mão apostólica de Venancio Ayres, outro paulista "rio-grandensizado", e que se inscreveu no alto do órgão do nosso pensamento político na imprensa cotidiana: - "Federação -unidade; centralização - desmembramento." (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado.)
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INTENTONA DE PRINCESA

18/07/1930

A hora que corre é imprópria aos abusos de poder.
Iluda-se quem quiser. Politicamente, o Brasil se encontra
neste momento num verdadeiro divisor de águas. De um
lado, espraiam-se as paisagens da renovação; de outro,
entreabrem-se os abismos do esfacelamento. Aqueles
que não enxergam o divórcio das vertentes, ou têm os
olhos vendados pela tirania das conveniências, ou não
possuem o poder de penetração, tão necessário aos condutores de povos. Os republicanos do Rio Grande do
Sul, como todos os liberais do Brasil, estamos alistados
na sua causa sagrada dos novos rumos.

333

9-7-1930

O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, não quero partir para o meu Estado
sem cumprir, ainda uma vez e com grande satisfação, o dever de reexaminar, à luz
de novos e incontrastáveis elementos, a.situação política do Estado da Para1ba.
Não volveria, talvez, ao assunto que tanto prende e empolga a opinião nacional, se o meu brilhante colega, cujo nome declino com a habitual simpatia, o
Sr. Roberto Moreira, não se tivesse julgado na obrigação de opor às últimas considerações, que aqui expendi, certos e acrirnoniosos reparos, fundados, segundo
S. Ex'!-, em documentos que leu à Casa, solicitando-lhe um juízo a respeito deles.
Não creio, Sr. Presidente, que a representação federal se possa ter impressionado mesmo de leve com as opiniões emitidas neste plenário pelo nobre delegado
de São Paulo.
Estou intimamente convencido de que no foro íntimo daqueles que me escutam e que igualmente ouviraiJl. a oração do meu ilustre contendor já se cristaliZou
um julgamento inapelável sobre a origem dos sucessos, que nesta hora ensangüentam o solo da gloriosa unidade nordestina.
Começou o meu nobre adversário por exculpar-se de não ter, como prometera, voltado à tribuna para refutar os argumentos por mim aqui anteriormente produzidos. A conduta de S. Ex'!- fora ditada, conforme afirmou, por um assomo de
generosidade, que eu registro, mas rejeito, pois S. Ex'!- declara que assim procedera
para não praticar um ato de deselegância, levando a aflição ao aflito e causando-me
novos dissabores no momento em que a minha humilde carreira política era cruelmente acutilada por um destino implacável.
Por mais que me haja dedicado à decifração de palavras cruzadas, ainda não
pude encontrar nos fatos recentes um único capaz de justificar ou explicar as palavras do digno representante da Paulicéia. Provavelmente S. Ex'!- quis referir-se ao
acontecimento trivial na vida de uma administração pública e relativo à exoneração
do meu brilhante amigo e esforçado correligionáiio, Sr. Oswaldo Aranha, demitindo-se do posto, que tanto honrou e enobreceu, no governo da minha terra. (Muito
bem. Apoiados.)
Se esse foi o endereço das expressões do preclaro confrade, é com profunda
alegria que o absolvo dos remorsos que lhe possam perturbar a consciência, no
errôneo pressuposto de que a aludida demissão transtorne, mesmo superficialmente, a serenidade da minha vida pública.
O ato do eminente ex-Secretário do Interior do Rio Grande do Sul não chega a ultrapassar os limites visíveis da simples saída de um dos membros mais ilustr~s do governo rio-grandense e por uma razão de natureza exclusivamente individual.
Afastem S. Ex'!- e os seus companheiros e de uma vez para sempre da
fantasia a errada suposição de que haja um campo de joio entre as flleiras compactas dos republicanos gaúchos.
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Nunca como hoje, jamais como agora, desde a vontade suprema do egrégio
cidadão, Sr. Borges de Medeiros, que ·dirige os destinos da nossa agremiação cívica,
até o último dos seus partidários, foi tão perfeita a unidade de vistas na maneira de
serem encarados os fatos da atualidade política brasileira.
Achamo-nos indesquitavelmente unidos por um sentimento mais forte do
que o frágil vínculo dos interesses pessoais. Vivemos esta hora cívica ao serviço de
um grande ideal de renovação necessária, despreocupados de nós mesmos, para que
possamos ser mais dignos da nossa missão patriótica. Estamos onde estivemos sempre, ontem e hoje, e onde estaremos amanhã. Se alguma coisa nos pode enaltecer
na campanha eleitoral terminada é que não alijamos, como carga inútil, o patrimônio das idéias que foram a razão suprema da Aliança Liberal. (Muito bem.)
Não é meu propósito dar ao meu honrado colega paulista o troco miúdo da
insinuação injusta.
Se o quisesse, poderia perguntar-lhe agora, com incontestável direito, em
nome de quem falou ultimamente nesta tribuna o Sr. Roberto Moreira. Exprimindo as opiniões próprias ou interpretando o pensamento da Maioria Parlamentar de
que S. Ex~ não é chefe ostensivo?
Não estou semeando no terreno adverso a cizânia das discórdias ou fomentando o conflito de rivalidades transparentes. Longe de mim, semelhante desígnio.
Mas não foi o Sr. Roberto Moreira quem publicamente avançou sobre o caso paraibano proposições de tal maneira graves para o Governo, que S. Ex~ se viu obrigado
a delas recuar até os limites da sua responsabilidade pessoal, premido pela sua consciência partidária ou forçado pelos seus companheiros de bancada? (Apoiados e não
apoiados.)

Em verdade, havendo S. Ex~ declarado aqui que José Pereira se encontrava
em legítima defesa contra o Presidente João Pessoa, como lhe revidássemos vantajosamente que o exercício da justificativa importava na prática de um direito, S. Ex~
se abrigou atrás da escusa individual, dizendo não ter falado em nome de seus correligionários, mas esboçado apenas uma tese ocasional, sob a responsabilidade única e
exclusiva do seu nome ilustre.
Retoma agora o Sr. Roberto Moreira à tribuna, trazendo um rosário de documentos graciosos, do mesmo passo que exibe uma série concatenada de acusações
contra o Sr. João Pessoa e articula um elenco de razões favoráveis a José Pereira.
Tão melindrosas foram as afirmações derradeiras de S. Ex~, entre as quais
sobrelevam as de que o Executivo Federal não está desatento e que o caso paraibano terá um breve desfecho, que ouso perguntar, sem desprimor para o eminente
colega, se S. Ex~ ainda se exprime apenas de conta própria ou se, já como órgão da
Maioria Parlamentar, reflete as deliberações do Catete.
Compreendo, Sr. Presidente, que neste grave passo dos acontecimentos, os
nossos adversários estejam a subir e descer, ora avançando afirmações insustentáveis,
ora recuando de assertos emitidos à véspera, no delírio das marchas e contramarchas.
E de tal forma indefensável a conduta do Presidente da República em face
do texto constitucional, pratica de tal modo o Sr. Washington Luís neste momento
um evidente atentado ao regime federativo, que é natural vivam os seus patronos,
nesta Casa, em confusão permanente. Foi de fato o Governo quem criou na Paraíba
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um foco revolucionário, quem o alimentou com o seu apoio, o seu aplauso e, talvez,
com a remessa de recursos bélicos. Renega agora o criador espavorido a própria
obra, buscando apagar a chama por ele mesmo ateada, no justificado temor de que
ela se estenda a todos os recantos do território da Pátria. (Apoiados e não apoiados.)
O Sr. Cardoso de Almeida -Quem ateou a fogueira foi o Sr. João Pessoa.
O Sr. Adolfo Bergamini- A responsabilidade inteira é do Sr. Presidente da
República.
O Sr. Maurício de Lacerda - Fez a queimada e se esqueceu do aceiro; o
fogo pode saltar.
O SR. JOÃO NEVES- Antes de apreciar, em frente de documentos novos e
de fatos recentes, a situação do Sr. João Pessoa, não quero que do artificioso
castelo de cartas levantado aqui, a expensas de testemunhos graciosos, reste na memória dos contemporâneos uma pedra sequer. Vou destruí-lo de cima para baixo,
do telhado aos alicerces, demonstrando que se trata de um amontoado de assertos
sem fundamento na verdade dos fatos nem respeito aos princípios comezinhos
da lógica.
Dividiu o Sr. Roberto Moreira a sua explanação em duas partes nitidamente
distintas. Na primeira procurou evidenciar que o Sr. João Pessoa era o responsável
pelo dissídio político deflagrado antes de 1<? de março nas fileiras do seu próprio
partido; na segunda, empenhou-se S. Ex ':i em demonstrar que o Sr. João Pessoa
açulara a luta material e desencadeara o próprio movimento revolucionário. Como
não estamos apenas contemplando as diversas facetas do drama nordestino, mas
efetivamente acumulando materiais para o julgamento sereno da posteridade, é
necessário que nos voltemos sobre as duas partes do discurso proferido pelo nobre
representante paulista, para diante delas. tornar público que S. Ex':l, falando em seu
nome individual ou refletindo a opinião dos seus correligionários, apartou-se em
absoluto da verdade dos sucessos.
O Sr. Roberto Moreira começou precisamente por uma inexatidão, que
resultará clara aos olhos de todos à simples enunciação de certos nomes.
Disse S. Ex':l que a matriz da divergência partidária fora a conduta do
Sr. João Pessoa, querendo impor o seu exclusivo parecer na organização da chapa
de Deputados. E assim afirmou S. Ex':l que a comissão executiva do Partido Republicano da Paraíba se compunha dos Srs. João Pessoa, Coronel Ignácio Evaristo,
Dr. Júlio Lyra, Dr. João Espínola, Dr. Demócrito de Carvalho e Dr. João Suassuna.
Ora, Sr. Presidente, nego formalmente que o Sr. João Suassuna fosse na ocasião um dos membros da referida comissão executiva.
O Sr. Arthur dos Anjos - Era, e foi substituído na comissão pelo seu
representante.
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O Sr. Cândido Pessoa - Na ocasião da eleição, não é exato. V.
laborando em erro.

Ex~

está

O SR. JOÃO NEVES -O Sr. João Suassuna não era membro da comissão
e nem o podia ser, porque as bases do partido excluem expressamente os representantes federais daquele órgão de direção política.
Os membros da comissão executiva, que tomaram parte na reunião, foram
apenas os Srs. João Pessoa, como Presidente do diretório, Ignácio Evaristo, Demócrito de Almeida, Júlio Lyra e Álvaro de Carvalho, primeiro Vice-Presidente do
Estado.
O Sr. Arthur dos Anjos- Não era membro da comissão. Foi nomeado posteriormente. Era suplente.
O SR. JOÃO NEVES -Vou chegar até onde V. Ex~ quer. O Sr. João Espínola pertence à comissão, mas não esteve presente ao conclavc:.
O Sr. Oscar Soares - Permita-me V. Ex~ um aparte. O Sr. João Suassuna
tanto era membro da comissão executiva que, quando esta foi convocada na questão das candidaturas, assinou o manifesto do partido apoiando a Aliança Liberal.
Neste tempo, era Deputado Federal e não foi depois destituído.
O SR. JOÃO NEVES- Acabemos com as confusões. Responda-me V. Ex~
se tomaram ou não parte na questionada reunião somente os Srs. João Pessoa,
Demócrito de Almeida, Inácio Evaristo, Júlio Lyra e Álvaro de Carvalho.
O Sr. Oscar Soares- Perfeitamente.
O SR. JOÃO NEVES- O Sr. João Espínola esteve presente à reunião?
O Sr. Oscar Soares - A essa reunião não esteve.
O SR. JOÃO NEVES -Se não esteve, o assunto está encerrado.
O Sr. Oscar Soares - Informo ainda a V. Ex~ ·que não compareceu, porque
o Sr. Presidente do Estado declarou que, se tal se desse, o Sr. Espínola corria o
risco de ser demitido do cargo de consultor jurídico da Delegacia Fiscal.
O SR. JOÃO NEVES - O aparte do Sr. Oscar Soares é de suma importância.
Com efeito, o Sr. João Espínola é funcionário federal, exercendo o cargo de
consultor j11rídico da Delegacia Fiscal da Paraíba. Apesar de ser solidário com o Sr.
João Pessoa, não tomou parte na reunião, pelo motivo declinado. Sendo dependente do Ministério da Fazenda, se desse demonstrações públicas de afinidade com
os adversários do Sr. Presidente da República, seria inevitavelmente exonerado,
como já o fora o Procurador da República naquela circunscrição, o Dr. Adhemar
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Vidal, por um crime muito menor- o de não ter assinado o manifesto pró Júlio
Prestes-Vital Soares.
O Sr. Oscar Soares - O alvitre do Presidente, aliás, foi para preservar o funcionário.
O SR. JOÃO NEVES -Mas, por isso ou por aquilo, certo é que o Sr. João
Espínola não compareceu à reunião da comissão executiva. A situação, portanto, é
a seguinte: a ela estiveram presentes os Srs. João Pessoa, Ignácio Evaristo, Júlio
Lyra e Álvaro de Carvalho ...
O Sr. Oscar Soares - Equivocou-se V. Ex;:t. Compareceram os Srs. João
Pessoa, Ignácio Evaristo, Júlio Lyra e Demócrito de Almeida.
O SR. JOÃO NEVES - ... e Demócrito de Almeida. Ao todo, pois, cinco
pessoas.
O Sr. Oscar Soares reconhece a presença dos quatro membros da comissão
por ele enumerada e mais a do Sr. Álvaro de Carvalho.
O Sr. Oscar Soares-No caráter de Vice-Presidente do Estado.
O SR. JOÃO NEVES -- A discussão desse ponto é destituída de interesse
para o debate. O essencial é que tanto nós, como o Sr. Oscar Soares, estamos
inteiramente acordes em que à reunião questionada só estiveram presentes os
quatro membros da comissão executiva já enumerados. Mais nenhum. Acrescenta
o Sr. Oscar Soares que o Sr. Álvaro de Carvalho ali se achava apenas na qualidade
de Vice-Presidente do Estado.
O Sr. Oscar Soares - Porque foi nomeado suplente de membro da comissão executiva depois do dia 18, isto é, depois da reunião.
O SR. JOÃO NEVES -Chegamos assim a uma constatação pacífica quanto
ao número e ao nome das pessoas que formaram o concr1io dos diretores do Partido
Republicano da Paraíba.
Haverá, porém, quem alimente a menor dúvida de que dois daqueles cidadãos, os Srs. João Pessoa e Demócrito de Almeida, tenham sido integralmente
favoráveis à composição da chapa, que prevaleceu afmal?
De outro lado, contra ela, apenas em termos, se encontravam os Srs. Ignácio
Evaristo e Júlio Lyra. Em face desse resultado, como dizer que o Sr. João Pessoa,
com a exclusiva responsabilidade do seu autoritarismo, impôs uma chapa ao seu
partido?
Na pior das hipóteses, teríamos que dos quatro presentes dois foram partidários dos nomes lançados ao sufrágio dos correligionários, enquanto os outros dois
se pronunciavam de maneira contrária.

338

O Sr. Oscar Soares, egresso das fileiras do partido paraibano, conhece bem
as bases da agremiação cívica a que serviu, e sabe que, em virtude delas, o Presidente
do Estado é considerado Presidente da comissão executiva, dispondo de dois votos
nas deliberações coletivas - o sufrágio pessoal e o de qualidade, quando há empate
nas decisões.
Dessa forma, se de um lado se colocavam os Srs. João Pessoa e Demócrito
de Almeida e de outro se alinhavam os Srs. Ignácio Evaristo e Júlio Lyra, ter-se-ia
de aplicar o aludido dispositivo, cabendo ao Sr. João Pessoa resolver o conflito
pelo voto de Minerva.

O Sr. José Bonifácio- Apoiado. Seriam três contra dois.
O SR. JOÃO NEVES - Se os estatutos partidários merecessem o respeito
de todos, a solução ter-se-ia imposto erga omnes pela adoção das preferências dos
Srs. João Pessoa e Demócrito de Almeida.
Diante disso, não convalesce o argumento dos nossos adversários, quando
pretendem imputar ao Sr. João Pessoa a prática de um ato de in defensável cesarismo na organização da lista de candidatos pelo situacionismo paraibano.
·O Sr. Daniel de Carvalho - Agiu de acordo com a lei orgânica do seu partido.

O Sr. Oscar Soares - O argumento de V. Ex~ prevaleceria, se porventura
o Sr. João Pessoa não tivesse deposto o Sr. João Suassuna de membro da comissão
executiva, porque era Deputado Federal. A comissão compõe-se, portanto, de cinco
membros.
O SR. JOÃO NEVES -Vou ao encontro de V. Ex~. A ele não faltarei. A
verdade há de ficar aqui nfia e crua, doa a quem doer. Analisarei os fatos e farei para
o caso paraibano a verdadeira exegese do texto constitucional. Estou às vésperas de
partir para o meu Estado. Embora a ausência seja rápida, quero antes cumprir
integralmente o dever que me impus.

O Sr. Adolfo Bergamini - O que está fazendo com o brilhantismo de
sempre.
O SR. JOÃO NEVES~ Já que o Partido Republicano da Parafba não dispõe
das vozes prestigiosas, que neste recinto deveriam exprimir o seu pensamento e
traduzir a sua incontestável' força eleitoral, que ao menos lhe sirva a humildade
da minha palavra, colocada às ordens dele pelos mandamentos de uma solidariedade
inquebrantável. (Apoiados da Minoria.)
Pois bem. Examinemos agora outro aspecto da questão. Vamos entrar
no pensamento dos membros da comissão. Por que o Sr. Coronel Ignácio Evaristo,
sogro do Sr. Oscar Soares, se opôs à composição da chapa tal como prevaleceu?
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O Sr. Oscar Soares - Permita o orador um aparte, antes de expender seu
pensamento; a comissão' estabeleceu a seguinte preliminar: ou reeleição da bancada
ou, então, a substituição integral de todos os membros da mesma bancada. Foi em
torno dessa preliminar que gravitaram os acontecimentos.
O Sr. Nereu Ramos - Comissão ou alguns dos membros da comissão?
(Apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES - O meu prezado colega por Santa Catarina acaba de
responder ao aparte do Sr. Oscar Soares.

O Sr. Oscar Soares- A maioria da comissão presente.
O SR. JOÃO NEVES - Mas que maioria? Dois membros contra dois membros? Isso é maioria?! Foi essa aritmética que elegeu o Sr. Oscar Soares ...

O Sr. Oscar Soares- V. Ex~ está usando em seu argumento da deposição,
agora, do conhecimento público, que .fez o Sr. João Pessoa, de um membro da
comissão executiva - o Sr. João Suassuna.
O SR. JOÃO NEVES- O Sr. Oscar Soares está argumentando de má fé ...

O Sr. Oscar Soares- Não apoiado.
O SR. JOÃO NEVES - ... porque estou tomando diante de mim a comissão reunida. Ainda não indaguei - e chegarei lá - por que não compareceram
tais ou quais membros suplentes. Eram quatro cidadãos dentro de uma sala para
resolver o caso.

O Sr. Cândido Pessoa- O afastamento do Sr. João Suassuna teve lugar muito antes da data do pleito, pela atitude que mantivera contra o partido.
O Sr. Nereu Ramos- O Sr. João Suassuna não esteve presente; não podia,
pois, opinar.

O Sr. Oscar Soares - Foi consultado, quando se deliberou sobre o apoio
da Paraíba à Aliança Liberal. Nessa ocasião, pediram-lhe o voto. Por que não fizeram o mesmo quando da organização da chapa?
O SR. JOÃO NEVES -Vou provar à Câmara, para desfazer a imputação de
má fé que me atirou o Sr. Oscar Soares ...

O Sr. Oscar Soares- Não apoiado. Se V. Ex<;l conclui assim, retiro o aparte.
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O SR. JOÃO NEVES - ... que o Sr. João Suassuna estava de acordo com
a chapa. Desafio o Sr. Oscar Soares a desmentir o Sr. João Suassuna.

O Sr. Oscar Soares- Não conheço esse ponto.
O Sr. Nereu Ramos -- Se V.

Ex~

não o conhece, não devia fazer tais decla-

rações.
O SR. JOÃO NEVES -Se querem documentos, ouçam; se não os querem,
é porque não têm razão.
Estou examinando os fatos, porque desejo acompanhar na mesma trilha o
meu eminente colega Sr. Roberto Moreira.
Por que foi que o Sr. Coronel Evaristo se opôs à composição da chapa tal
como afinal prevaleceu? Por uma razão exclusiva, Srs. Deputados, porque nessa
composição não figurava o nome do Sr. Oscar Soares, genro de S. S~. Era uma razão
de família. O Sr. Coronel Evaristo pleiteava a reinclusão do seu genro. Nada mais
pessoal do que a relação entre genro e sogro.

O Sr. Oscar Soares- E a reinclusão do primo do Sr. João Pessoa?
O SR. JOÃO NEVES - O Sr. Oscar Soares encheu a boca aqui, outro
dia, quando falava o nobre Deputado por São Paulo, aludindo ao meu prezado
amigo e valoroso correligionário, Sr. Carlos Pessoa (apoiados), dizendo que a bancada da Paraíba não era uma creche para meninos. Pois,se o Sr. Carlos Pessoa é
primo do Sr. João Pessoa, o Sr. Oscar Soares é genro do Sr. Ignácio Evaristo. Tão
bom como tão bom, para recorrer à eloqüência de um plebeísmo.

O Sr. Oscar Soares- Não apoiado; não foi esse o fundamento e, sim, que
o Sr. João Pessoa declarara que ele entrava na chapa, porque era o mais moço da
bancada. V. Ex~ compreendeu mal.
O SR. JOÃO NEVES- Até lá vou chegar também.
Aqui, estava rindo o roto do descosido, quando acusava o Sr. João Pessoa
de nepotismo. Entretanto, o Sr. Oscar Soares desertou as fileiras do seu partido,
juntamente com seu sogro, porque não foi reincluído na chapa.

O Sr. Oscar Soares - Não apoiado; o que não quisemos foi sujeitar-nos
ao ato autoritário do Sr. João Pessoa.
O Sr. Nereu Ramos- V. Ex~ já declarou aqui, há dias, em aparte, que tinha
deixado o partido porque havia sido excluído da chapa.
O SR. JOÃO NEVES - O segundo voto divergente no seio da comissão
executiva foi o do Sr. Júlio Lyra, segundo Vice-Presidente do Estado. S. Ex~ opinava pela renovação completa da bancada ou pela reeleição total dos antigos Depu-
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tados. Minha impressão, Sr. Presidente, é de que o Sr. Júlio Lyra, no caso, agiu de
boa fé. E vou dizer por quê. Bem sei que S. Ex <:L pretendia ocupar uma das cadeiras
da representação federal do seu Estado. Não era isso um crime. Talvez fosse um
direito, que lhe assistia. S. Ex <:L, porém, procedeu com lógica, porque, sem vínculos
de parentesco com os antigos representantes, opôs um veto à maneira formal da
organização da chapa, permanecendo intransigente nos extremos de uma renovação absoluta ou de uma substituição integral.
Vou dizer agora por que adjudiquei ao Sr. Júlio Lyra, sem favor, um título
de boa fé na questão. O Sr. Júlio Lyra teve de fato dois gestos supremamente
elegantes posteriores à proclamação da chapa.
Primeiro, quando o Sr. João Pessoa, traduzindo com exatidão o resultado
do conclave em face da lei orgânica do seu partido, preparava-se para assinar sozinho a aludida proclamação, o Sr. Júlio Lyra ofereceu ao Presidente paraibano um
documento no qual lhe delegaria poderes para aquele fim.
Segundo, quando o caudilho de Princesa, em busca de um argumento
capaz de explicar a sua rebeldia, invocava como justificativa dela supostas injúrias
que lhe houvesse irrogado o Sr. João Pessoa, na reunião da comissão executiva, o
Sr. Júlio Lyra escreveu de seu punho expressiva carta ao candidato liberal, desfazendo aquela invencionice e afirmando que o nome de José Pereira nem sequer fora
proferido naquela assentada.
Tais foram os motivos que levaram os Srs. Ignácio Evaristo e Júlio Lyra
a discordar da chapa e a impugná-la. Esses motivos não podem de modo algum
deslustrar o procedimento lidimamente republicano do Sr. João Pessoa.
Nem se diga, como o fez o Sr. Roberto Moreira, que o Sr. João Pessoa,
subscrevendo a chapa sob a sua exclusiva responsabilidade individual, teve em vista
desprestigiar os seus outros companheiros. Nada mais inexato. O procedimento de
S. Ex <:L se inspirou literalmente nas bases da comissão executiva do seu partido, que
aqui estão ao exame dos meus colegas e que atribuem ao Presidente da comissão
a função de subscrever as listas de candidatos à representação política. Desta sorte,
se em outras razões, tais como as enumeradas, não se apoiasse o Sr. João Pessoa
para firmar apenas com o seu nome aquele documento partidário, poderia ele
esteiar a sua conduta no próprio texto da lei orgânica da sua grei. (Muito bem.)
O nobre colega, com quem me acho empenhado neste debate de tamanho
interesse nacional, trouxe para a tribuna, como um dos elementos de convicção,
um telegrama procedente da Paraíba e distribuído pela Agência Brasileira.
Diz esse despacho (lê):
"Chapa partido situacionista será publicada amanhã, correndo estar
a mesma apenas com assinatura João Pessoa em virtude outros membros da
comissão executiva Júlio Lyra, João Esplnola e Ignácio Evaristo recusarem
assiná-la, conseqüência retirada nomes João Suassuna e Oscar Soares.
Júlio Lyra e João Esplnola ocuparam lugares de chefe de policia, inspetor
do Tesouro no Governo Suassuna; Ignácio Evaristo é sogro Oscar Soares':
Esse comunicado, como os demais elementos, de que se serviu o Sr. Roberto
Moreira, são viciados pela mácula da inveracidade absoluta. O próprio Sr. Oscar
Soares acaba de opor-lhe a contestação de um aparte, no qual confirma a minha
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asserção de que o Sr. João Espínola não esteve presente à reunião da conússão executiva. Não será com tais recursos imprestáveis que o ilustre representante paulista
conseguirá deslustrar a atitude republicana do Sr. João Pessoa, digna de tanto maior
acatamento quanto se inspirou à justa no texto da lei fundamental do seu partido.
Não me furto, porém, a ler à Câmara a parte fmal do telegrama da Agência
Brasileira. É tão expressiva que merece aqui um ressalto especial. Diz ela (lê):
"Chapa causou geral contentamento pelo inz'cio da renovação
poUtica".
Isso revela que, filtradas para o público as deliberações do conc11io partidário, generalizada foi a satisfação entre as diversas classes da capital paraibana, cientes do começo de uma outra era, a da renovação política, que exaltava valores jovens e compulsava antigos delegados, por uma série de razões que vou depois exanúnar.
Há, todavia, um ponto de magna relevância a ser desde logo fixado.
Em que data se reuniu a conússão executiva? A importância da data é fundamental para o debate.
O Sr. Roberto Moreira vem sustentando - et pour cause ... - que José
Pereira não conhecia a composição da chapa, quando recebeu a visita do Presidente
paraibano.
É necessário, portanto, que a Câmara verifique, mas com imparcialidade e
não com sofisticaria, qual foi o dia em que se organizou defmitivamente a chapa.
Esse dia, conforme decorre do próprio telegrama da Agência Brasileira,
que acabei de ler, foi o dia 17 de fevereiro de 1930.
Ora, Sr. Presidente, creio que o meu nobre adversário não contesta essa
data, mas quando S. Ex~ tivesse razões para fazê-lo, eu apelaria para o Sr. Oscar
Soares, que é, sob certos aspectos, o evangelho das núnhas afirmações. (Risos.)

O Sr. Oscar Soares- A reunião foi no domingo, 16 de fevereiro.
O SR. JOÃO NEVES - Ainda melhor.

O Sr. Oscar Soares- Retifico, portanto, a data a que aludiu V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, desta vez o Sr. Oscar Soares vem em
aux11io da minha argumentação; desta vez, de boa v-ontade. Em outras, malgrado
seu, S. Ex~ tem sido a minha melhor testemunha.
A 16 de fevereiro ficou, portanto, definitivamente firmado entre os diversos
membros da comissão executiva que a chapa federal se comporia, como afinal foi
apresentada ao partido.

O Sr. Oscar Soares- Desde que V. Ex~ invoca o meu testemunho, eu esclarecerei que no dia 16 de fevereiro, à tarde, a conússão se reuniu sem, entretanto,
resolver em definitivo. O Sr. João Pessoa, não contente com a decisão na espécie,
pediu aos membros da conússão que pensassem. Mas, no dia seguinte, isto é, a
17, enviou-lhes o manifesto já pronto, indicando candidatos, e para ele pedindo a
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assinatura da comissão, o que foi recusado. Esse manifesto foi publicado no dia
18 no órgão oficial.
O SR. JOÃO NEVES -Nesta parte, retifico o que diz o Sr. Oscar Soares
com os documentos que vou ler.
O Sr. Oscar Soares- Tenha V.

Ex~

a bondade de ler os documentos.

O SR. JOÃO NEVES - A reunião foi a 16. A 17, ficou assentada a composlçao da chapa. O Sr. Ignácio Evaristo, sogro do Sr. Oscar Soares, e o Sr. Júlio
Lyra quiseram assinar o manifesto com restrições.
O Sr. Oscar Soares - Fui testemunha de vista no fato de terem recusado
terminantemente a assinatura pedida pelo Sr. Demócrito de Almeida aos Srs.
Ignácio Evaristo e Júlio Lyra.

O SR. JOÃO NEVES - O nobre colega certamente não negará jamais que
o Sr. Júlio Lyra quis dar uma carta, delegando poderes ao Sr. João Pessoa, para assinar em seu nome o manifesto.
O Sr. Oscar Soares- Falo quanto ao Sr. Coronel Ignácio Evaristo.

O SR. JOÃO NEVES - Não quis o Sr. João Pessoa que a proclamação
fosse assinada por todos os membros da executiva, desde que alguns só a subscreveriam com restrições. Desejava o Presidente paraibano evitar que tais reservas
dessem pasto às explorações políticas. Valeu-se da lei fundamental do partido e
subscreveu sozinho o manifesto, que aqui está e é datado de 17 de fevereiro de
1930.
Na mesma ocasião, o Sr. Álvaro Pereira de Carvalho, suplente do Presidente
da comissão executiva, firmava um outro manifesto, aconselhando aos correligionários os nomes dos Srs. Getúlio Vargas e João Pessoa, para Presidente e Vice-Presidente no pleito de 19 de março.
Tenho aqui o documento impresso no jornal A União, que é o órgão
oficial do governo e que é o jornal de maior circulação no território do Estado.
O Sr. Oscar Soares- Publicado emA União, de 18.

O SR. JOÃO NEVES - A Câmara, portanto, retenha bem essas circunstâncias: a reunião da comissão foi a 16 de fevereiro; a 17, a comissão terminou o
seu trabalho; nessa mesma data foi apresentado o manifesto, o qual teve publicação
no mesmo dia ...
O Sr. Oscar Soares - Não apoiado; na terça-feira, 18.
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O SR. JOÃO NEVES- ... sim, no dia 18, no jornal "A União", da Paraíba,
da mais vasta circulação no território daquele Estado.
Agora acrescento, para o conhecimento da Casa, que, de acordo com o que é
tradicional no partido da Paraíba e em todas as agremiações estaduais, a chapa foi
imediatamente transmitida pelo telégrafo a todos os diretórios políticos das localidades do Estado ...

O Sr. Cândido Pessoa- Eu assevero a V. Ex<:!, ao próprio José Pereira.
O Sr. Oscar Soares- Por telegrama?
O Sr. Cândido Pessoa - Sim.
O SR. JOÃO NEVES - ... inclusive- ia dizê-lo- ao próprio José Pereira,
que era, então, chefe do Município de Princesa.

O Sr. Cândido Pessoa- Apoiado.
O SR. JOÃO NEVES -Note a Câmara que a cidade de Princesa era então
servida pelo Telégrafo Nacional e por aparelhos de radiotelegrafia, de propriedad~
do Estado. Em face das provas, que acabo de exibir, haverá alguém capaz de afirmar, em sã consciência, que no próprio dia 16 ou 17 de fevereiro José Pereira não
conhecesse, pelo telégrafo ou pelo rádio, a nova composição da chapa de Deputados apresentada pelo seu partido?

O Sr. Arthur dos Anjos- Mas José Pereira diz que apenas a conheceu por
intermédio do ajudante de ordens do Sr. João Pessoa.
O Sr. Adolfo Bergamini- Convinha a ele dizer isso.
O SR. JOÃO NEVES -Não quero argumentar com a palavra de José Pereira, nem com a do nobre e honrado Presidente da Para1ba, cujo espírito de amor à
verdade ocorre parelha com a sua bravura cívica. (Muito bem. Apoiados.) Poderia,
opondo testemunho a testemunho, perguntar, não à Câmara facciosa, mas ao País
inteiro, em que depoimento ele acredita, se no do Presidente João Pessoa, se no de
José Pereira. (Muito bem.) A resposta seria unânime contra o caudilho sertanejo.
(Apoiados.) Não desejo, porém, fazer agora semelhante acareação. Vou recorrer aos
processos naturais de convencimento. Em juízo, quando o réu não é confesso, buscam-se outras formas de apuração da verdade. Examinemos, pois, na trama das
ocorrências circunstanciais, se delas decorre ou não a certeza de que José Pereira
teria conhecido, no mínimo a 18 de fevereiro, a proclamação dos escolhidos à
Câmara Federal e ao terço do Senado. Não insistirei na facilidade das comunicações
telegráficas e radiotelegráficas. Os paraibanos que aqui se acham sabem que o Estado é cortado por admiráveis rodovias - em algumas das quais transitei - que honram e atestam a brilhante administração atual. Fui de Recife até à Capital paraibana
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em automóvel, fazendo o percurso em pouco menos de quatro horas. Em igual meio
de transporte, fez o Sr. João Pessoa toda a sua excursão pelo interior até Princesa.
Tão boas são as estradas que S. Ex~, tendo saído a 21 desta última cidade, já a
22 estava na Capital.
Admito, para argumentar, que José Pereira não tivesse recebido pelo telégrafo ou pelo rádio a 16, 17 ou 18 a informação sobre a chapa. Mas, divulgada ela
pelo órgão oficial, dado que este é um quotidiano de vastíssima circulação, podendo
chegar a Princesa em menos de 24 horas, como é habitual, onde estará o ingênuo
capaz de sustentar, no reino da verossimilhança, que José Pereira só tivesse tomado
conhecimento da chapa após a visita do Sr. João Pessoa, que ocorreu a 21?
O Sr. Francisco Peixoto - Em sã consciência, ninguém.
O Sr. Adolfo Bergamini - Máxime tratando-se de político interessado no

pleito.
O SR. JOÃO NEVES - Semelhante dislate atentaria, antes de tudo, contra
o senso comum. Não, Srs. Deputados; José Pereira foi inteirado da chapa logo e
logo. Se outros meios rápidos de aproximação não a levassem ao conhecimento
dele, disso se encarregariam os seus futuros parceiros de intentona, aflitos para
. transmitir ã tocaia de Princesa a certeza de uma exclusão merecida e ansiosos pelo
socorro de um prestígio hábil a salvá-los nos comícios de 19 de março. (Apoiados.)
Tenho aqui neste dossierprovas esmagadoras de que, anteriormente ã organização da chapa, José Pereira já se mancomunara com elementos aliunde, para promover a cisão política na Paraíba.
O Sr. Oscar Soares - Posso assegurar que o Sr. José Pereira, ou qualquer
outro, não teve, através de minha palavra, conhecimento de qualquer chapa. Não
haverá documento contrário a esta minha afirmativa.

O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, não estou aqui para discutir frioleiras individuais. Trato de assunto de magno interesse nacional. Não me posso
deter diante de argumento tão irrelevante, como o do nobre aparteante.
O Sr. Oscar Soares - Perdão; V. Ex~ afirmou que os parceiros do Sr. José
Pereira tinham telegrafado ao mesmo, dando-lhe ciência da constituição da chapa.
E eu digo que não comuniquei coisa alguma.

O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, veja V. Ex~ através do telegrama
que a 23, com a nota de urgente, expediu o Presidente da Paraíba a prova evidente de que a chapa tinha sido objeto das confabulações do Presidente itinerante
com o hoje chefe rebelde de Princesa. Nesse despacho diz o Sr. João Pessoa (lê):
"Coronel José Pereira - Princesa -Por mais que leia e releia os seus
despachos, depois da carinhosa recepção que me fez, há dois dias passados, e
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dos "nossos entendimentos sobre política", não posso acreditar que eles
traduzam seu pensamento consciente. "
Que "entendimentos sobre política" poderia recordar o Presidente da Paraíba ao caudilho sertanejo? Sobre que cavaquearam essas duas personalidades de um
partido, às vésperas do mais agitado pleito eleitoral que já se feriu na República?
Teriam, porventura, tratado da lei da relatividade? Estariam cogitando da quarta
dimensão o Presidente da Parmba e o Sr. José Pereira, dias antes de travar a grande
pugna cívica de I<.> de março?
É crível, Sr. Presidente, que José Pereira, membro suplente, que o era, da
comissão executiva, não alimentasse a vulgar curiosidade de indagar do Presidente
daquele órgão de direção partidária quais os nomes que comporiam a chapa?!
Existirá ainda neste País um indivíduo suficientemente ingênuo para acreditar que
o Sr. João Pessoa tivesse medo de dizer a José Pereira cara a cara que a chapa era a
publicada na "A União", de 18 de fevereiro?!
A 20, ambos confabularam e tiveram entendimen.tos. O Sr. João Pessoa foi
hospedado na própria residência de José Pereira. Receberam-no este e os seus amigos nas imediações de Princesa com fanfarras e aclamações. Passou o Presidente
paraibano vinte e quatro horas sob o teto do caudilho. Entretanto, vêm os nossos
adversários assegurar agora, com o melhor dos sorrisos, que José Pereira recebeu a
chapa em um pedaço de papel, que lhe entregou à hora da partida o Tenente-Coronel Sobreira, assistente militar do Presidente itinerante! A história assim contada
poderia adormecer criànças nascidas em 1830. Nelas não poriam o menor crédito
sequer os bebês de hoje, porque já têm vivacidade demasiada e não admitem semelhantes fábulas, engendradas pela solércia de uns, pela perfídia de outros e pela
malignidade de todos.
Diversa é a realidade. Inútil prolongar esta fastidiosa enumeração de nomes,
de datas e de fatos. José Pereira conhecia tão bem a chapa na mesma hora da proclamação, como o Sr. Oscar Soares, como o Sr. Júlio Lyra, como o Sr. Ignácio Evaristo, como todos os interessados no assunto.
O Sr. Cândido Pessoa- Apoiado.
O SR. JOÃO NEVES -Há, entretanto, dois documentos firmados por duas
pessoas insusceptíveis de qualquer argüição por parte de meus nobres adversários,
que vão convencer a Câmara, se isso for necessário, de que José Pereira, como toda
a gente na Paraíba, já conhecia a composição da chapa.
Em primeiro lugar, vou ler o telegrama que o Sr. Coronel Antônio Suassuna,
irmão do Sr. João Suassuna, endereçou ao Presidente João Pessoa. O Sr. Antônio
Suassuna é chefe político em Catolé do Rocha e dessa localidade, a 21, quando
o Sr. João Pessoa recém-saía de Princesa, recebe S. Exl!- o seguinte telegrama
do Coronel Sérgio Maia:
"Catolé do Rocha, 21 - Suassuna está hostilizando abertamente a
chapa do Governo com o concurso do Prefeito. Estamos trabalhando para
maior realce da nossa vitória. Respeitosas saudações. - Sérgio Maia."
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Catolé do Rocha demora em uma situação eqüidistante da Capital e de
Princesa. Pois bem. A 21, o Coronel Sérgio Maia advertia pelo telégrafo o Presidente
João Pessoa de que Antônio Suassuna trabalhava abertamente pela derrota da chapa
partidária, apresentada pelo Sr. João Pessoa.
Como é possível que Antônio Suassuna já a 20 estivesse trabalhando contra
uma chapa, cuja composição ignorasse? Ora, se Antônio Suassuna, irmão do Sr.
João Suassuna, a conhecia pelo menos no dia 20, por isso que a 21 já contra ela
agia, a conclusão irrespondível é que a referida chapa havia sido divulgada anteriormente em Catolé do Rocha. A chapa, portanto, era ali conhecida.
Mas como é que o Sr. Antônio Suassuna, chefe no pequeno Município de
Catolé do Rocha, conhecia a 20 a chapa do partido e José Pereira dela não tinha
a mais vaga notícia na mesma data, quando era seu hóspede o próprio Presidente
do Estado?
A conclusão a tirar é que Antônio Suassuna recebeu a chapa pelo telégrafo,
como todos os demais amigos do Sr. João Pessoa, entre os quais não poderia deixar
de figurar o próprio José Pereira. Mesmo, pois, que os excluídos da lista e os dela
divergentes, como os Srs. Ignácio Evaristo e Júlio Lyra, não houvessem enviado
imediatamente ao chefe de Princesa a informação acerca do ato, que eles atribuíam
à prepotência do Sr. João Pessoa, José Pereira dele teria ciência pelo órgão oficial,
pela comunicação telegráfica ou pelo rádio. E tanto isso é verdade que Antônio
Suassuna no dia 20 já cabalava ostensivàmente contra os candidatos da chapa, pelo
fato de entre eles não se encontrar o Sr. João Suassuna.
Não abandonarei a tribuna, Sr. Presidente, sem patentear à Câmara com
a vaga do descontentamento, da falsa fé, da perfídia e da traição mais negregada que
contribuiu para o epílogo ignóbil, que a esta hora rega com sangue generoso as
planícies do glorioso Estado nordestino. (Muito bem.)
Ouça a Casa o texto do telegrama que ao Sr. Antônio Suassuna dirigiu o
varonil cidadão que engrandece a República brasileira, repelindo os ultrajes do
poder federaL (Apoiado. Muito bem.)
Eis o telegrama publicado no órgão oficial da Para1ba (lê):
"Patos, 22 - Coronel Antônio Suassuna. Catolé do Rocha - Tomo a
liberdade de lembrar-lhe que, em 1924, separei-me dos meus próprios irmãos
para ficar ao lado Dr. Suassuna, ...
O Sr. Cândido Pessoa - É verdade.

O SR. JOÃO NEVES ... combatendo por uma dissidência nascida no nosso partido. Antigos representantes foram por este fato destitu{dos de posições. Venho indagar se está disposto acompanhar a atitude de seu irmão que, com grande
surpresa e pesar meu, acaba de quebrar a disciplina política, apresentando-se
candidato avulso à deputação federal. Rogo responder com urgência para a
Capital, para onde sigo hoje. Cordiais saudações. -João Pessoa".
A 22, portanto, no dia em que partia de Princesa e tocava em Patos, o Sr.
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João Pessoa já sabia que o Sr. João Suassuna se candidatara avulso. Só José Pereira
continuava a ignorar a chapa!
Se isso não fosse irrisório, seria de uma estupidez lamentável.
O Sr. Presidente- Atenção. Lembro ao orador estar fmc;la a hora destinada
ao expediente.
O SR. JOÃO NEVES - Vou terminar, Sr. Presidente. Veja a Câmara a
resposta do Sr. Antônio Suassuna. Ela é simbólica dos dias que atravessamos. Retrata-se neste documento com fidelidade o estado d'alma de uma maioria política
divorciada da Nação consciente. (Muito bem.)
Diz a resposta (lê):
"Cato/é do Rocha, 23 - Presidente João Pessoa. Paraiba - Conheço
que V. Exf! foi um forte batalhador em favor de Sitassuna contra o Dr. Otacilio, porque ele se bate (? ). Em compensação, recebemos a candidatura de
V. Exf! à presidência do Estado com grande satisfação, sem esperar tantas
dificuldades que nos têm constrangido bastante. Sempre apoiei com admiração todos os atos de V. Exf!, sem instrução de alguém. Fui sempre decidido
sem outra política. Termino dizendo que em qualquer hipótese estarei com
meu irmão contra Otadlio, e solidário com V. Exf! e os outros candidatos
da chapa, embora seus adversários anunciem sem conveniência de ter V. Exf!
assumido o compromisso de depois da eleição destituir-me da chefia. Respeitosas saudações- Antônio Suassuna."
Esse, o telegrama que defme nitidamente os contornos da situação. O Sr.
Antônio Suassuna ia emprestar apenas o contingente da sua influência eleitoral,
para dar votação ao Sr. João Suassuna, pleiteando o quinto lugar, sem hostilidade à chapa do partido. Esta era a acolhida pelo Sr. Antônio Suassuna, pelo Sr.
João Suassuna e por todos os salvados do naufrágio da honra política do Partido
Republicano da Paraíba.
Eis o compromisso a que faltaram. Essa, a dolorosa verdade. Iludiram o
Presidente João Pessoa até a última hora com falsas e blandiciosas promessas de
solidariedade e apoio. Teceram nas trevas uma felonia repugnante agora desmascarada, conferindo mais um título de glória ao homem que, superior ao interesse
das facções e dos indivíduos, é hoje o símbolo imperecível do novo Brasil, que há
de triunfar amanhã'. (Apoiados.)
Não posso concluir, Sr. Presidente, esta exposição nos limites da hora
do expediente. Requeiro, pois, a V. Ex~ que me conserve a palavra para uma
explicação pessoal.
O Sr. Presidente- O nobre Deputado será atendido.
O SR. JOÃO NEVES - Muito obrigado. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado e abraçado.)
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(Continuação)

O SR. JOÃO NEVES (para explicação pessoal) - Sr. Presidente, quando
interrompi as considerações qlie vinha fazendo sobre as origens da luta política
ocorrida dentro do partido do Sr. João Pessoa, detinha-me a demonstrar à Câmara, com documentos da mais ampla divulgação, que ao ilustre Sr. João Pessoa não
se poderia com razão atribuir a iniciativa da· discórdia entre os seus correligionários.
Meu eminente contendor neste debate, o Sr. Deputado Roberto Moreira,
havia sustentado, endossando-a com o prestígio de sua palavra, a afirmativa de
José Pereira de que este não tomara conhecimento da chapa federal do partido
paraibano senão por um pedaço de papel, que o Tenente-Coronel Elysio Sobreira
deixara em mãos do chefe sertanejo, na manhã de 21 de fevereiro, após a partida
do Presidente da Paraíba.
Socorrendo-me dos documentos amplamente publicados e fazendo ao
mesmo tempo apelo. ao senso crítico dos meus adversários, deixei esmagadoramente provado que José Pereira não podia invocar o desconhecimento da chapa,
anteriormente à visita do Presidente do Estado à cidade de Princesa.
Mas, neste particular, é preciso que a Câmara fique ainda edificada com a
leitura, a que vou proceder, da correspondência trocada entre o nobre Presidente
paraibano e o Sr. João Suassuna. A leitura dessa correspondência revelará à Câmara
duas evidências igualmente importantes. Uma que, forçosamente na data em que o
Sr. João Pessoa esteve em Princesa, José Pereira já se achava informado sobre a
chapa de seu partido; outra que o Sr. João Suassuna e os elementos que o acompanhavam não dissentiram, de forma alguma, da chapa tal como prevaleceu e a ela
emprestaram, até certa altura, o concurso de sua solidariedade. Tendo o Sr. João
Pessoa, em sua peregrinação pelo Estado, tido conhecimento de que o Sr. João
Suassuna se ia apresentar candidato avulso à deputação federal, S. Ex~ viu confirmada essa informação pelo seguinte telegrama, que lhe foi endereçado de Taperoá, residência do Sr. João Suassuna, por esse ex -correligionário.
"Taperoá, 22 - Para atalhar qualquer juzzo, informo que, a fim de
atender a desejos de amigos e combater Otadlio, apresentei-me avulso à
deputaçiío, surdo e indiferente a ter maior ou menor votação, ser ou não
reconhecido. Saudações cordiais- Suassuna".
Devo explicar à Câmara que a pessoa se refere ao Sr. João Suassuna, quando
diz "combater a Otacílio". A referência é ao Sr. Otacílio de Albuquerque, que deixou nesta Casa e na maioria dos que com ele contemporaneamente se assentaram
nestas bancadas uma duradoura lembrança de inteligência e correção política. (Muito bem.) O Sr. Otacílio de Albuquerque dissentiu do partido chefiado então pelo
eminente Senador Epitácio Pessoa e, por. esse motivo, quando terminara o seu
mandato, não foi reeleito.
Entrou o brilhante ex-Deputado num período de afastamento da vida
partidária, entregando-se às atividades do professorado, em que S. Ex~ excede entre
os seus pares, naquela gloriosa terra do nordeste. O Sr. Otac!1io de Albuquerque
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ingressou mais tarde nas fileiras do chamado Partido Democrático Nacional, agremiação que foi fundada, se não me equivoco, em 1925.
O Sr. Adolfo Bergamini - Creio que foi quando o Sr. Assis Brasil fez a sua
excursão ao Norte.
O SR. JOÃO NEVES -Oposição no Estado, o Sr. Otaci1io de Albuquerque
trouxe nobremente o concurso da sua solidariedade política e pessoal aos candidatos liberais.
Quando da minha visita à capital da Paraíba, tive ocasião de receber a saudação ao Rio Grande do Sul, proferida pela eloqüência de Otaci1io de Albuquerque.
Emprestando à campanha da Aliança o seu voto e os dos seus amigos, o
Sr. Otacílio de Albuquerque não aderiu, entretanto, ao partido do Sr. João Pessoa. Tal como os meus honrados adversários do Rio Grande do Sul, S. Ex~ se
manteve dentro das fronteiras da sua agremiação cívica, a cuja sombra se candidatou à deputação federal no pleito de 19 de março.
O Sr. Adolfo Bergamini - É a verdade.
O SR. JOÃO NEVES -Declarou o Sr. João Suassuna que, cedendo a pedido de amigos, apresentara a sua candidatura para combater a do Sr. OtacDio de
Albuquerque. À inteligência mais tacanha, à percepção menos atilada não escapará que o Sr. João Suassuna, dando, como vimos, dessa sua resolução conhecimento ao chefe do partido paraibano, tomava claro que ia disputar a eleição sem
nenhum prejuízo para os membros da chapa em que o seu nome não mais figurava.
Mas não é só isso. A 22 de fevereiro, o Sr. João Suassuna ainda endereçava ao Sr.
João Pessoa a seguinte carta (lê):

"Taperoá, 22 de fevereiro de 1930.
Amigo Dr. João Pessoa,
Confirmo os dizeres do seguinte telegrama, expedido hoje para a
Capital: "Para atalhar qualquer juízo, informo que me apresentei para atender aos desejos de amigos e combater Otacílio. "
Confirma o telegrama e continua (lê):
"Acrescentei ser para mim indiferente vencer ou não, ser ou não reconhecido."
Agora este trecho da carta que elucida perfeitamente as razões em que venho amparando a conduta retilínea e impecável do Presidente da Paraíba, no ponto
de vista partidário. Diz o Sr. João Suassuna (lê):
"Penso não prejudicar a chapa oficial COM MAIORIA CERTA E
ABSOLUTA SOBRE A DA OPOSIÇÃO. TAMBÉM SÓ ELEITO ASSIM. .. "
Isto é, sem prejuízo do triunfo dos seus correligionários, que ele os considerava ainda.
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"... COM ESFORÇO E ELEMENTOS PRÓPRIOS, DESEJO VOLTAR AO CONGRESSO NACIONAL. Qualquer que seja a forma por que
ecoe a minha atitude, minha fam(/ia em Teixeira e Cato/é cumprirá a palavra dada. Desejo que venha fazendo boa viagem. Do amigo de sempre. João Suassuna':
O Sr. Cândido Pessoa - No entanto, entrou na Câmara pela porta da cozinha.
O SR. JOÃO NEVES -Sr. Presidente, estes documentos demonstram, com
irrecusável evidência, a questão que forma o nó vital da minha controvérsia com o
Sr. Roberto Moreira. Em verdade, deles decorre que o Sr. João Suassuna não podia
adivinhar a sua exclusão da chapa. Como S. Ex~ a 21 cientificava o Presidente João
Pessoa de que ia disputar avulsamente a sua investidura, se não tivesse já conhecimento da chapa na sua formação integral?
A menos que seja S. Ex~ dotado de faculdades mediúnicas, como teria
S. Ex<:t adivinhado que o seu nome não se encontrava na lista, se S. Ex<:t a ignorava?
O Sr. Adolfo Bergamini -Tivera conhecimento e se conformara. É o que
se depreende.
O SR. JOÃO NEVES- Nem se diga que o Sr. João Pessoa esteve em Princesa a 20, dali saindo a 21, e que o telegrama é de 22. O argumento seria de uma
fragilidade chocante, pois do próprio texto dele e da carta da mesma data se vê
que o Sr. João Suassuna ia candidatar-se por insistência de amigos. Mas de que forma se processaria a sugestão desses amigos, que atuaram no espírito do Sr. João
Suassuna, se eles não tivessem tido prazo razoável para conhecer naqueles ínvios
sertões a exclusão do companheiro? (Apoiados.)
É que, evidentemente, a lista fora de tal modo divulgada que os amigos do
Sr. João Suassuna - a menos que não se o considere como capaz de amputar a
verdade - foram até Taperoá insistir para que ele lançasse a sua própria candidatura extrapartidariamente.
José Pereira faltou, portanto, à verdade, quando disse que, por ocasião da
visita do Presidente João Pessoa, não tinha ciência da chapa federal.
Não desejo usar, nesta alta tribuna política, de expressões capazes de marcar
com ferro em brasa a conduta do rebelde de Princesa. Se o quisesse, eu o arrolaria
entre os indivíduos mendazes, que aliam o desrespeito à palavra à traição mais desprezível. De todo esse doloroso incidente, não é só a verdade que é imolada em nome de conveniências miseráveis. Também sucumbe a nobre virtude da lealdade
pessoal (apoiados); também se desata o vínculo do partidarismo, que só é digno
quando enlaça indivíduos em torno das idéias (muito bem) e quando os identifica
em compromissos solenes de acatamento recíproco à fé jurada. (Muito bem.)
O Sr. Antônio Suassuna declarou que dava o apoio dos seus amigos ao nome
do seu irmão, o que era natural, sem retirá-lo dos demais candidatos da chapa. Por
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sua vez, o Sr. João Suassuna se apressava a tornar público que não hostilizaria os
seus correligionários e dizia, com uma clareza que o exaltaria, se o futuro não o
tivesse verificado insincero, que não fazia questão de ser eleito, a não ser com elementos próprios.
Agora contemple a Câmara a nobre réplica que deu o eminente Presidente
da Paraíba à carta que acabei de ler. S. Ex::t contesta da seguinte forma o Sr. João
Suassuna (lê):
"Amigo Dr. João Suassuna - Recebi de passagem, em Juazeiro,
das mãos de um seu cunhado, sua carta de 23, dando not(cia de sua apresentação como candidato avulso, no intuito de "combater Otadlio". Que
temos nós com Otac(lio? É de um partido adverso, candidatou-se como
fez o Dr. Corrêa Lima e faz Eduardo Fernandes. Coerente com as minhas
velhas convicções, apresentando nossa chapa, afirmei que o quinto lugar
ficaria para ser disputado pela minoria. Assinei a chapa sozinho, porque
o Lyra, seu amigo (ntimo, com a sua saída, e Inácio, com a exclusão do
Oscar, se sentiam mal, assinando-a. Para evitar explorações dos adversários, no momento, tomei a mim, como chefe do partido, a responsabilidade da apresentação. Confio no seu critério e, por isso, peço-lhe que
pense, sem sugestões maldosas, dois momentos no que está fazendo.
Lembre-se de que nós c~nsideramos indisciplina quando correligionários
se insurgiram contra a sua candidatura à presidência do Estado e, por isso
mesmo, foram destituídos das suas posições; lembre-se de que de outro
modo não pode ser considerado o seu ato, apresentando-se como candidato
avulso, o que importa dizer, como protesto ao resolvido, e que as suas solicitações aos amigos para acumularem sufrágios no seu nome, sufrágios que
não são deles mas do partido, com sacrifício dos nomes da chapa, dando
liberdade quanto às outras, constitui grave atentado à disciplina partidária;
constrange esses amigos que já estão comprometidos e deixam o Senhor em
má posição no seio da nossa agremiação polz'tica. O Senhor não foi retirado
da chapa por nenhum motivo que o desdoure. Afastou-se de toda a atividade
política neste momento em que nenhum correligionário devia ficar de
braços cruzados; não quis prestar nenhum auxílio à Aliança; dizia aos
íntimos que não queria saber mais de política e que eles tomassem o rumo
que entendessem. Assim entendi não incluir o seu nome entre os candidatos
mas não consenti, para não permitir explorações contra nós ambos, na inclusão do Massa, embora todo o esforço havido. "
Devo, pari passu, ir ilustrando com os fatos as considerações desta carta. O
Sr. João Suassuna era inimigo do Sr. Antônio Massa, de modo que a inclusão do
Sr. Antônio Massa ou na renovação do terço do Senado ou na chapa à Câmara
Federal, com exclusão do Sr. João Suassuna, poderia importar em desprirnor individual P.ara o ex-Presidente da Para1ba.
Continua a carta (lê):
"Estava e estou certo de que a nossa agremiação política, em qualquer tempo que o Senhor queira trabalhar por ela, não lhe negará a representação a que tem direito. O partido, dentro de curto espaço de tempo,
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deu-lhe tudo. Devia, portanto, esperar todo o seu esforço. Estou bem
certo de que, em consciência, concordará que a sua inclusão na chapa, nesta
ocasião, seria desestimular amigos nossos, dignos e esforçados, que precisam
ser atendidos em suas justas aspirações. Apesar de ter afirmado em sua
carta que os seus parentes em Teixeira e Catolé do Rocha respeitariam os
compromissos assumidos com o partido, acabo de receber telegrama do Dr.
Duarte Dantas, dizendo que está solidário com o Senhor.
Amigo de sempre- João Pessoa."
A carta do Sr. João Suassuna não vem de nosso lado. Procede da parte
contrária e prova radicalmente a favor da tese que estou sustentando.
O Sr. Adolfo Bergamini- Muito bem.

O SR. JOÃO NEVES - Quantas e expressivas conclusões poderiam ser tiradas da missiva do Sr. João Pessoa!
O Sr. Roberto Moreira - Pode V. Ex~ dar-me um esclarecimento? A carta
que acaba de ler é do Presidente João Pessoa, escrita ao Sr. João Suassuna?

O SR. JOÃO NEVES -Perfeitamente.
O Sr. Roberto Moreira- Em que data?

O SR. JOÃO NEVES -Não está aqui datada.
O Sr. Roberto Moreira- Muito obrigado. B~sta a primeira informação.

O SR. JOÃO NEVES -É uma resposta a uma carta de 22.
Poderei passar ao nobre deputador o dossier todo, se S. Ex~ quiser exarni~
ná-lo.
O Sr. Roberto Moreira- Não é necessário; agradecido.

O SR. JOÃO NEVES- Dizia eu, Srs. Deputados, que da carta do Sr. João
Pessoa se poderiam tirar judiciosas conclusões.
Em primeiro lugar, o Sr. João Pessoa só manifestava estranheza pelo ato
de seu antigo correligionário; em segundo lugar, o Sr. João Pessoa afirmava, de
maneira que poderia servir de futura defesa ao Sr. João Suassuna, que não fora
qualquer motivo desdourante o que determinara a sua exclusão da chapa. Mas
não só isso. A carta enumera, em relação ao Sr. João Suassuna,' as razões que
impuseram a sua não reinclusão.
Aprecie a Câmara a procedência daqueles motivos. O Sr. João Suassuna é
um homem de talento; desfruta, segundo o testemunho dos seus antigos compan;,_eiros no Parlamento, a fama de orador brilhante; foi Presidente do Estado; dispõe
d uma vasta rede de relações e amizades na sua terra. Pois, a despeito dessas cir-

cunstâncias, S. Ex~, sabendo que os seus correligionários se haviam comprometido
para uma campanha política em grande estilo, tanto mais difícil quanto se tratava
contra o poder desgovernado da União, não contribuiu com qualquer ato positivo
de solidariedade para a vitória da causa, na qual o partido, que representava, se
achava fundamentalmente interessado.
O Sr. Mauricio de Lacerda - Como ainda não contribuiu, nesta discussão,

com um só aparte.
O SR. JOÃO NEVES - Deputado Federal, pouco depois de travada a campanha presidencial, o Sr. João Suassuna se recolheu ao interior..do Estado.
O Sr. Maurício de Lacerda -E, agora, ao silêncio.

O SR. JOÃO NEVES - Sei que o nobre Presidente da Paraíba dirigiu-lhe
vários apelos para que viesse colaborar no front parlamentar com sua palavra, que
tinha a dupla autoridade - a da inteligência e a do cargo, que cabara de exercer
no Estado. O Sr. João Suassuna não veio, não escreveu uma linha, não proferiu um
discurso, não fez uma excursão eleitoral pelo território paraibano!
Diante dessas razões, haveria alguma outra que autorizasse a sua reinvestidura no posto, que vinha de ocupar? Não tenho qualquer motivo de ordem pessoal
contra o Sr. João Suassuna, para assim analisar a sua conduta de homem público.
Conheci-o no fim do ano de 1928 e individualmente conservo de S. Ex~ apenas a
recordação amável de um colega polido e afável no trato.
Mas a verdade é que o Sr. João Suassuna não contribuiu com um só esforço
para a vitória da causa, em que o partido estava empenhado, em uma disputa de
vida ou morte. Creio mesmo que S. Ex~ seja o primeiro a aplaudir o seu próprio
justiçamento político, tanto assim que S. Ex~ declara, na sua carta e no seu telegrama, que ia disputar a eleição exclusivamente para combater o Sr. Otacüio de
Albuquerque.
Os documentos fornecidos pelo Sr. João Suassuna não são apenas os dois,
que acabo de ler. Existem outros e interessantes. Embora fatigando a atenção dos
meus pares (não apoiado), não deixarei de lê-los, por estarmos traçando aqui a
crônica dos dias atuais para exame dos vindouros.
O Sr. José Bonifácio- Esses documentos são interessantes.

O SR. JOÃO NEVES - Em resposta à carta, o Sr. João Suassuna telegrafou ao Sr. João Pessoa, de S. João do Rio do Peixe, a 26, dizendo o seguinte (lê):
''Em Souza deixarei resposta à sua cordial carta recebida em caminho, esperando que a separação politica não altere o apreço pessoal recíproco. Abraços. Suassuna".

Vê a Câmara que o Sr. João Suassuna não se julgou agravado com os termos
da carta do honrado Presidente da Parafba, tanto assim que lhe respondeu conforme
o telegrama agora lido ...
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O Sr. José Bonifácio - O nobre orador podia informar o Sr. Roberto Moreira sobre a data dessa carta.
O SR. JOÃO NEVES - ... prevenindo-o de que iria responder-lhe a carta,
que reputava cordial.
Em 26 de fevereiro o Sr. João Pessoa recebia do Sr. João Suassuna a seguinte carta (lê):
"Souza, 26 de fevereiro de 1930 -Amigo Dr. João Pessoa- Tenho
em mão sua atenciosa carta em resposta à que lhe escrevi para Juazeiro, pelo
meu concunhado Sebastião. Contava com as ponderadas e justas considerações feitas em torno do meu ato, apresentando-me candidato avulso ao lugar
de Deputado, e como tivera nesse gesto apenas a intenção de combater o
Otacilio, não teria dúvida em lhe atender e voltar ao meu retraimento, aconselhado no momento até pela delicadeza da minha saúde. Como, porém,
adiantei pelo nosso comum e impecável amigo Coronel Sobreira, foi a atitude de José Pereira que me levou a deixar o Partido em que militava desde
1915 sob a direção do seu egrégio tio. Dado o rompimento de José Pereira,
eu não pude evitar o dever de acompanhá-lo, como ele me tem feito em
todas as emergências da vida pública e particular, venceu outra ordem qualquer de motivos e ditou-me a posição em que me encontro. Assim também
se explica a atitude que teve Firmino, Duarte e outros amigos, que conosco
ficaram. ESPERO QUE ME FAÇA A JUSTIÇA DE NÃO ATRIBUIR À
EXCLUSÃO DA CHAPA A CAUSA DESTE PASSO, bastanto lembrar-lhe
que, ainda no Governo, manifestei ao seu tio a intenção de não mais voltar
ao Congresso Nacional. "
O Sr. Adolfo Bergamini- Como se atribui ainda a essa causa o dissídio de
Princesa?
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, se a causa que estou defendendo
perante o País precisasse de uma atestação mais viva do que a que estou produzindo ...
O Sr. José Bonifácio - Bastava essa.
O SR. JOÃO NEVES - ... encontrá-la-ia eu nesta carta, como demonstração absolutamente indesmontável de que o Sr. João Suassuna só rompeu com o
Sr. João Pessoa para acompanhar o Sr. José Pereira. (Apoiados.)
Logo, Sr. Presidente, se o Sr. João Suassuna rompeu com o Presidente do
seu Estado por exclusiva solidariedade com o Sr. José Pereira, é porque este já
conhecia a chapa, que mentirosamente afirmava só ter recebido das mãos do
Tenente-Coronel Sobreira.
Ou, então, teríamos que nivelar na mesma insídia os Srs. José Pereira e
João Suassuna.
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Sendo essa a verdade indeturpável, conseqüentemente os motivos determinantes da hostilidade de José Pereira não foram e não poderiam ter sido decorrentes da não reeleição dos antigos Deputados, uma vez que é o próprio Sr. João
Suassuna quem afirma que retiraria a sua candidatura, porque nada tinha a dizer
contra a chapa do partido. Conformar-se-ia S. Ex~ com a sua não reinclusão e não
enfrentaria nas urnas os seus antigos correligionários, se um dever de indeclinável
solidariedade para com José Pereira, seu companheiro na lu ta de 1915, não o o brigasse a segui-lo na divergência.
Se isso não é esmagador, se isso não é capaz de triturar a argumentação romanesca produzida desta tribuna pelos amigos do Sr. Washington Luís, então,
Senhores, ou o Brasil perdeu a razão ou as palavras perderam o sentido. (Muito
bem.)
Não é, porém, só. Ainda acrescénta o Sr. João Suassuna (lê):
"Tenho resposta dele demovendo-me desse propósito ... "
Referia-se S. Ex~ ao Sr. Epitácio Pessoa.
"... e pedindo-me mesmo para não o tomar público. Dado o in(cio
do movimento em que figura o seu destacado nome, continuei o meu afastamento de tudo, como quem não aspirava à volta ao Parlamento, por indicação do partido que o eminente amigo hoje conduz."
Sr. Presidente, o Sr. João Suassuna vem declarar que o seu afastamento
era apenas o epi1ogo de uma resolução que outrora expusera ao Sr. Epitácici Pessoa
- a de não voltar à atividade parlamentar.
Afastou-se S. Ex~ da campanha liberal, precisamente para não ter renovado
o seu mandato.
Em contraposição, o Sr. José Pereira declara que rompeu com o Sr. João
Pessoa porque o Sr. João Suassuna não foi incluído na chapa!
Qual dos dois, Sr. Presidente, diz a verdade? Qual dos dois está ludibriando
a Nação, na série de atentados que se estão consumando contra a autonomia da Parafba? A qual dos dois devemos imputar a responsabilidade do ato inconstitucional
do Governo, negando armas e munições ao Presidente do Estado, para jugular a
mesnada de Princesa?
O Sr. José Bonifácio - É o ponto capital.

O SR. JOÃO NEVES- Continua a carta (lê):
"Consigno a serenidade com que o Senhor se manifestou na carta a
transparecer a sua boa fé e sinceridade. .. "
Eis, Sr. Presidente, emanado da pena do Sr. João Suassuna, o elogio da conduta imperturbavelmente republicana do Sr. João Pessoa. Mire-se no espelho desse
julgamento insuspeito o aretino que há dias escreveu o artigo intitulado "O louco da
Paraíba", inserto nas colunas editoriais do O Paiz, o desmoralizado órgão do Governo federal na imprensa da metrópole! Para honra nossa, o louco da Para{ba é
um dos homens que mais têm enaltecido a administração pública no Brasil e um dos
que mais legitimamente simbolizam a honestidade dos processos, nesta terra de
panamás!
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Quando um político sai da craveira habitual, apontam-lhe o mamcomo
certos foliculários, pagos a tanto por linha pelo Erário de certos Estados. (Muito
bem.)
Termina o Sr. João Suassuna (lê):
... e reitero o propósito em que me acho, como lhe adiantei por
telegrama, de não esquecer no adversário o amigo de tanto tempo, esperando que o Senhor corresponda a esta dispos~ção moral, fazendo justiça
à minha franqueza e cavalheirismo. Fazendo votos por outros triunfos
na sua carreira politica, deixo-lhe aqui as homenagens da minha admiração
pessoal. Do colega, atento, obrigado- João Suassuna".
Penso, Sr. Presidente, que poderia encerrar aqui a exposição, a que me
julguei obrigado, em virtude das considerações brilhantes, porém injustas, emitidas
desta tribuna pelo eminente colega, Sr. Roberto Moreira. Poderia terminar, cedendo a palavra a S. Ex':l para responder, não a mim, mas ao Sr. João Suassuna. Com
ele é que S. Ex':l teria de ajustar contas. Não quero, no entanto, fmalizar este
capítulo de debate sem percorrer todas as etapas da luta política, da luta armada
e da questão constitucional em apreço.
Cumpro este dever, exaustivamente para mim e para a vossa generosa
atenção ... (não apoiados.)
O Sr. José Bonifácio - Não apoiado. Com grande satisfação para nós.
(Apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES - ... mas no interesse de bem servir a uma causa em
que estou alistado, sem preocupações de ordem individual.
O Sr. Ariosto Pinto - V. Ex':l está fazendo também a defesa do regime
federativo.
O Sr. José Bonifácio - Sem dúvida.
O SR. JOÃO NEVES - Muito se tem discutido desta tribuna, e ainda hoje
em sucessivos apartes, o fato de ter sido reconduzido na chapa paraibana o Sr. Carlos Pessoa. A todo momento reaparece a acusação ao Sr. João Pessoa, a quem se
atribui ter aberto aquela única exceção, por causa dos vínculos de parentesco existentes entre S. Ex':l e o ilustre Deputado paraibano, esbulhado da sua cadeira por
um ato indefensável de força da maioria. (Apoiados.) Não me furto a analisar também de frente esse aspecto do caso e sustento que o Sr. Carlos Pessoa fazia jus à
reeleição, pelas razões que vou enumerar. Era S. Ex~ o mais novo de todos os Deputados da sua bancada e viera precisamente sentar-se na cadeira do Sr. João Suassuna,
quando este fora presidir os destinos da Paraíba. Tinha, por conseguinte, entrado
aqui no último ano da Legislatura finda em 1927. Exerceu ele assim o mandato
durante os doze meses da penúltima Legislatura e os três anos da que findou. Enquanto isso, o nobre Sr. Oscar Soares vinha há já quinze anos desempenhando o
mesmo posto.
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O Sr. Oscar Soares - Há doze anos.

O SR. JOÃO NEVES- Aceito a corrigenda. Doze anos, isto é, durante quatro Legislaturas.
b Sr. Tavares Cavalcanti era promovido para o Senado da República.
Relativamente ao Sr. João Suassuna, já expus as razões da sua não reinclusão
entre os candidatos, razões que foram expressamente por S. Ex~ abonadas.
Quanto ao Sr. Daniel Carneiro, que com tanto brilho aqui ·se bateu pela
Aliança Liberal, devo assinalar em relação a ele duas circunstâncias. Em primeiro
lugar, S. Ex~ não entrara neste recinto pelos votos da situação, mas como minoria,
disputando avulso a sua investidura ...
O Sr. Oscar Soares - Com os votos do Governo.

O SR. JOÃO NEVES - ... em segundo lugar, S. Ex~ aceitou o movimento
de renovação operado na chapa, sem o menor protesto ou ressentimento, mantendo, com uma dedicação que enaltece o seu caráter. ..
O Sr. Adolfo Bergamini- Efetivamente, com alta dignidade.

O SR. JOÃO NEVES - ... e que eleva os sentimentos de probidade política
(apoiados), solidariedade não só com o Presidente do Estado, mas também com a
Aliança Liberal, a que estava servindo no Estado de Alagoas, como membro de
uma das caravanas.
Mas não só o Sr. Carlos Pessoa era incontestavelmente o Deputado de data
mais recente e, portanto, o último a ser atingido pela compulsória, como também
na individualidade daquele moço existem todos os traços de impecável dignidade
pessoal associados à influência política exercida sobre um vasto eleitorado, que
obedece aos acenos do seu íntegro comando.
Não só isso o recomendava à recondução. A seu favor militava ainda a circunstância de pertencer a uma família que constitui na Paraíba uma tradição de
devotamento ao progresso daquela terra. (Apoiados.)
O pai do Sr. Carlos Pessoa, o honrado e saudoso Coronel Antônio Pessoa,
governou com raro acerto a pequena unidade do Nordeste, e que ainda guarda em
traços inapagáveis o vestígio da sua fecunda passagem pela administração pública.
Mas então o membro mais novo da bancada, portador de dotes morais e
mentais, chefe político de um município, expoente de uma faml1ia ilustre, não
podia com tais títulos ser contemplado outra vez na lista de candidatos? Por que se
argúi a sua reinclusão como um sintoma de nepotismo? Pois o Sr. Oscar Soares
pode invocar o prestígio do seu próprio sogro, disputando a sua reeleição, e o Sr.
João Pessoa não pode endossar com a sua assinatura a proclamação do nome de
um primo no elenco de candidatos a um mandato a que ele já servira com distinção e com honra? (Muito bem.)
O Sr. Antônio Suassuna faz praça da sua fidelidade à candidatura do il'lltão,
para ela impetrando os votos dos seus amigos, sem que isso lhe valha senão lou\/Jres
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dos nossos adversários. Entretanto, a fami1ia Pessoa está impe'dida de dar o seu
assentimento à reeleição de um dos seus membros. Singularidades da lógica oficial!
Admita-se para argumentar que o Sr. João Pessoa tivesse sido o mais inábil
dos políticos, sacrificando, por motivos injustificáveis, a coesão das falanges partidárias sob. o seu comando. Mas porventura essa apregoada inabilidade política, produzindo a cisão entre os seus correligionários, poderia legitimar a deflagração da
luta armada? (Apoiados.) Acaso as discórdias dessa natureza podem transpor os
limites da simples controvérsia, espraiando-se para os domínios da violência? Então
por que, em Sergipe, os excluídos da chapa da situação, que foram todos os antigos
Deputados, exceção do oposicionista local, Sr. Graccho Cardoso, não armaram no
sertão da sua terra um troço de cangaceiros, para se baterem contra o Governo
do Sr. Manoel Dantas? Porque sabiam que este está acolhido à sombra do poder
federal, dispondo dos favores oficiais da União. (Muito bem.) Do contrário, teríamos tido uma outra Teixeira ou uma outra Princesa ...
Confrontado o caso de Sergipe com o da Paraíba, Janus empresta a máscara de duas faces ao Governo da República. Naquele, se o tribunal de Aracaju
reclama a intervenção federal, o Sr. Washington Luís faz ouvidos de mercador,
exautora o Sr. Gilberto Amado, que é uma das mais altas mentalidades do País
(apoiados), do mesmo passo que escolhe aqui no Catete um candidato para impor
ao eleitorado da terra de Tobias Barreto. (Apoiados e não apoiados.)
O Sr. José Bonifácio - É o que se está vendo. Ninguém pode contestar o

fato.
O SR. JOÃO NEVES - Eis a coerência política dos reacionários. Para a Paraíba, a luta armada, as fronteiras policiadas, a fim de que não cheguem armas e
munições a um Governo legítimo. Para Sergipe, uma chapa também quase toda mudada; a despeito da reclamação de um Tribunal de Justiça, a intervenção não se
efetiva, mas se verifica a clandestina escolha de um candidato à sucessão estadual,
pelos ofícios exclusivos do próprio Presidente da República. (Apoiados.)
Srs. Deputados, deixemos de hipocrisia. Estou certo de que falo mais à
consciência do que aos ouvidos de V. Ex~s Bem sabem todos que neste passo da
vida brasileira o triunfo político exige o concurso de um tríplice apoio - dos
Governos do município, do Estado e da União. Sem eles, o regime federativo,
deturpado por esse consórcio imoral, transforma-se numa gargalheira, que asfixia
os divergentes.
Pena é que em 1920, quando pela prepotência do Sr. Washington Luís se
reabriu a dissidência do PRP, pela exclusão de antigos Deputados da chapa federal,
os divergentes da época não tivessem recorrido aos processos de insurreição, hoje
acólhidos com tamanha simpatia pela política do grande Estado.
Não é destituído de interesse o confronto do caso paraibano com a antiga
discórdia atiçada nas ftleiras do seu grêmio pelo Sr. Washington Luís, quando presidia o Estado de São Paulo. Teria sido também um ato desdourante aquele que
S. Ex~ praticou há dez anos, eliminando das listas partidárias homens da estatura
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moral do Sr. Álvaro de Carvalho, do Sr. Rodrigues Alves Filho, do Sr. Altino
Arantes, do Sr. Eloy Chaves, do Sr. Pedro Costa?
Não faço essa entrada dentro das fronteiras do PRP sem manifesto pesar e
sem um grande arrepio da minha antiga admiração por aquele grande acampamento
de inteligência e de civismo, dentro de cujos quadros fulguraram expoentes notáveis
do regime republicano. Lastimo que a velha agremiação dos propagandistas se haja,
por motivos pessoais, divorciado dos princípios cardiais do sistema que os seus
pró-homens ajudaram a pregar, a sustentar e a engrandecer.
Felizmente, os que agora lhe arrebatam os brasões de uma gloriosa heráldica partidária são apenas frutos espúrios de uma situação que, estejamos certos,
há de ter uma fortuna efêmera.
Entro agora, Sr. Presidente, na segunda parte da oração do Sr. Roberto
Moreira. Quem deflagrou a luta armada? Se não foi o Sr. João Pessoa o causador
da cisão entre os correligionários, seria ele o autor da desordem material?
Começarei colocando diante da Câmara o argumento do interesse ou da
utilidade. Digam-me os meus colegas: quem tinha vantagem em provocar o conflito
armado? O Sr. João Pessoa ou José Pereira?
Para ser o primeiro, teríamos forçosamente de arrolá-lo entre os maníacos
incuráveis, por isso que arrastaria o seu Estado a uma contenda de extermínio,
desapetrechado de armas e munições. Onde já se viu um homem razoavelmente
equilibrado, que saiu de um dos mais altos tribunais do país, conflagrar a sua terra,
promover a desordem, sem dispor dos elementos bélicos indispensáveis?! Que o Sr.
João Pessoa não os possuía em quantidade apreciável, no começo da pugna, é evidente. Se os possuísse, a intentona não teria prosperado. Houvesse tido ele a cautela
de prever o tomo dos adversários, com que se estava batendo, e seria a esta hora,
sem a menor dúvida, um leão a rugir nas planícies do Nordeste. (Muito bem.) O mal
do Sr. João Pessoa foi não ter percebido a tempo que, na degradação a que baixou o
regime federativo brasileiro, só os fortes estão ao abrigo dos abusos do poder
central.
Mas, se o Sr. João Pessoa não podia ter interesse em travar a contenda
violenta, te-lo-ia José Pereira? Certamente que sim, pois, se ele não desencadeasse
a rebeldia de Princesa, que restaria do rompimento político da Paraíba nesta altura
dos acontecimentos? Nada. Uma sombra, um motim ignóbil, um caso de polícia;
nada mais. No entanto, a esta hora, José Pereira recebe da tribuna do Senado as
honras de um panegírico tecido à sua figura de herói e de vítima pelo mesmo
homem que usurpou ao Sr. Tavares Cavalcanti o mandato de embaixador da Paraíba! (Apoiados da Minoria.) José Pereira só poderia auferir vantagens do reencontro, pois dispunha de patronos, armas e munições.
Disse o Sr. Roberto Moreira que essas armas e munições vieram do Governo
Bernardes. Mas, Senhores, essas munições não se esgotam? Essas armas não se descalibram? Quem é capaz de acreditar que José Pereira não tenha sido vastamente
remuniciado pelos amigos pessoais que tem dentro e fora da Paraíba?

O Sr. Roberto Moreira -Permita-me V.

Ex~

uma ligeira retificação. Pare-
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ce que eu não disse que essas armas e munições tinham vindo do Governo Bernardes.
O SR. JOÃO NEVES- Se não foi V. Ex~ foi o nobre líder da Maioria.

O Sr. Cardoso de Almeida- Eu não.
O SR. JOÃO NEVES - Aliás, poderiam ter sido distribuídas pelo Governo
Bernardes, porque este adotou tal medida para combater a Revolução de 1924.

O Sr. Cardoso de Almeida - O que declarei foi que aquele Governo havia
distribuído armas e munições para o Rio Grande do Sul.
O Sr. Roberto Moreira - Não revi, até agora, o meu discurso, mas me parece, repito, que não disse semelhante coisa.
O SR. JOÃO NEVES - Tenha ou não o nobre colega dito, a afirmação foi
feita aqui na Câmara. Aliás, não preciso dela para amparar a demonstração que
estou fazendo. Pergunto apenas se as munições de José Pereira não se extinguem.
Esse arsenal não termina?
Como é que o Sr. João Pessoa, dispondo de cofres cheios, em próspera
situação financeira e com o apoio dos 38 municípios, não logra dominar a intentona de Princesa, e José Pereira consegue fazer sair de dentro da cidade patrulhas
de cangaceiros que vão levando a desordem ao Estado, talando os campos, assassinando, incendiando, saqueando?

O Sr. Ariosto Pinto - O Sr. José Pereira transformou o "território livre de
Princesa" em nova escola de "Lampião", combatido intrepidamente pelo Governo
do honrado Sr. João Pessoa. Dessa obra maléfica os nordestinos hão de sentir os
efeitos.
O Sr. Souza Leão - O Sr. João Pessoa não combateu Lampião. Quando
S. Ex~ tomou posse do Governo, Lampião já não se achava mais nem no Estado
da Paraíba nem no de Pernambuco.
O Sr. Ariosto Pinto - Retifico o meu aparte: o Sr. João Pessoa combateu
Lampiões.
O Sr. Souza Leão - Há oito anos Lampião não penetra no território dos
Estados da Paraíba e Pérnambuco.
O SR. JOÃO NEVES - Há muito os cangaceiros de José Pereira já teriam
dado às de Vila-Diogo, se mãos protetoras não enviassem para dentro do reduto de
Princesa elementos destinados a reabastecer o caudilho rebelde.
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O Sr. Cândido Pessoa - O Sr. Pessoa de Queiroz, nobre Deputado por
Pernambuco, poderá dar informações a respeito.
O Sr. Pessoa de Queiroz - Sobre que assunto?

O SR. JOÃO NEVES- Nessas condições, o Presidente da Paraíba, dispondo
do apoio da população, amparado pelas classes representativas, com saldos autênticos no Tesouro, não pôde ainda conseguir a rendição de Princesa e, no entanto,
José Pereira pode prosseguir na luta e ampliá-la a outros setores?
Apreciei até agora, Sr. Presidente, um argumento de natureza especulativa,
buscando verificar qual dos dois contendores poderia tirar vantagem da luta armada.
Posto ele de lado, o testemunho dos fatos ainda mais destrói as acusações do Sr.
Roberto Moreira. S. Ex~ procurou repetidamente convencer a Câmara de que a
responsabilidade da luta sangrenta é imputável ao Sr. João Pessoa, por ter o Presidente da Paraíba mandado atacar pela polícia a cidade de Teixeira.
Já expliquei plenamente a inveracidade da acusação e demonstrei que
o contingente da Força Pública é que foi recebido a tiro pela fam!1ia Duarte Dantas
e seus sequazes. O Sr. Roberto Moreira pretende que o Sr. João Pessoa tenha atacado José Pereira, por isso que a polícia ocupou Teixeira, nela praticando violências.
Foi, talvez, por isso que S. Ex~, em uma imagem, que não abona a sua brilhante
cultura jurídica, afirmou que José Pereira se achava em legítima defesa.
Ora, Sr. Presidente, já tomei claro em outro discurso que a ocupação de
uma cidade pela Força Pública é um ato incensurável em face da lei e já provei que
no caso de Teixeira os pequenos distúrbios resultaram da conduta dos adversários
do Presidente paraibano.
Desta sorte, como imputar ao Sr. João Pessoa um movimento revolucionário das proporções apregoadas pelos nossos contendores e proveniente do simples
fato de serem injustificavelmente recebidos a tiros os soldados que foram estacionar num lugar determinado?
Se o exercício de uma faculdade constitucional representa ato condenado
pela lei, então José Pereira está em legítima defesa; mas, se é um ato banal na vida
das administrações, não vejo como o simples fato de Teixeira possa legitimar a luta
armada.
Disse o eminente colega que a polícia cometeu verdadeiras atrocidades, chegando a prender até senhoras pertencentes ou ligadas à fanu1ia Dantas.
Admita a Câmara que essa versão seja verdadeira. Mas então o ato de alguns
policiais, que não podem comprometer a responsabilidade do Presidente do Estado,
justifica uma luta armada das proporções daquela que sustentam os nossos adversários políticos?
Seria o caso de uma simples reclamação ao Presidente do Estado, o qual tomaria as medidas de punição indispensáveis contra aqueles que houvessem exorbitado das suas atribuições.
Diariamente dão notícia os jornais que ali ou acolá a polícia praticou esta
ou aquela atrocidade, feriu este ou aquele indivíduo, atentou contra aquele ou este
direito. Mas jamais se viu alguém capaz de dizer que uma revolução se legitime pelo
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fato de um soldado ou alguns cabos de polícia terem deixado de cumprir os seus
deveres legais.
Onde está a prova de que o Sr. João Pessoa se negasse a tomar conhecimento dos fatos?
Longe disso, Sr. Presidente; a acusação não passa de um tecido de mistificações grosseiras, catando-se aqui e ali motivos que justifiquem a intentona. Mas
não há ninguém que ignore - e já o evidenciei com a carta escrita por José Pereira,
a 27 de fevereiro, ao subdelegado Odilon Nicolau- que aquele, desde data anterior
ao incidente de Teixeira, convidava amigos para um movimento armado contra o
Sr. João Pessoa. O Sr. Roberto Moreira fez vista grossa ao documento em questão.
Não o incriminou de falso, nem lhe concedeu a honra de um exame. Entretanto,
dele decorre que José Pereira já naquela época pedia o concurso do subdelegado
de Santana dos Garrotes para a sinistra empreitada, que agora ensangüenta o solo
do Nordeste.
Pois então admitamos que a 28 - data da ocupação de Teixeira - a polícia
cometa um desmando e pratique tropelias. Mas, se a 27 José Pereira já concentrava
gente para o conflito, quem está em legítima defesa, o Governo estadual, que ainda
espera o transcurso do pleito de 1? de março, para acertar depois as contas com os
cangaceiros, ou aqueles que já conspiravam contra a ordem material do Estado?
Por que o nobre Deputado paulista não se ateve aos termos da carta por
mim exibida? Por que S. Ex~ não explicou à Câmara como José Pereira já naquela
data prometia aos seus asseclas a intervenção federal?
O Sr. Adolpho Bergamini - Permita um aparte o nobre orador.
O SR. JOÃO NEVES- Com todo o prazer.
O Sr. Adolpho Bergamini- Por uma coincidência, a reportagem de um jornalista que foi pessoalmente a Princesa era publicada aqui no dia em que se lavrara
parecer esbulhando os verdadeiramente eleitos. E dizia essa reportagem que José
Pereira assegurara ao jornalista que seus candidatos é que seriam reconhecidos e os
do Sr. João Pessoa seriam postos para fora. Em outra reportagem, publicada pouco
depois, também se garantia que o Sr. Presidente da República assegurara a intervenção na Paraíba.
O Sr. A rios to Pinto - O Sr. José Pereira também reconheceu como escandaloso o procedimento da Junta da Paraíba.
'
O SR. JOÃO NEVES - À suscetibilidade do meu eminente colega
pareceu
um ato imperdoável o do honrado Sr. João Pessoa, retirando da cidade de Princesa
as autoridades estaduais e a estação radiotelegráfica. Segundo o ilustre Deputado
do PRP, José Pereira deveria ter-se sentido agravado com a conduta do Presidente,
chamando o administrador da mesa de rendas, o subdelegado, o pequeno contingente policial, e mandando desmontar a estação radiotelegráfica.
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Vou dar à Câmara as razões que determinaram o Sr. João Pessoa a adotar
aquelas providências, que eu classifico não só de hábeis como perfeitamente condicentes com o espírito republicano. Hábeis, porque S. Ex~ preconstituía a prova
da sua inocência nos graves acontecimentos que ora se desenrolam no Estado. Republicanamente certas, porque não davam margem a um choque armado, o qual
poderia ser, talvez, evitado pelo retorno do bom senso.
O Sr. João Pessoa recebe a 22 um telegrama dizendo (lê):
"Princesa, 22 - Diante rompimento do chefe local, agravou-se consideravelmente a minha situação de funcionário nesta cidade, onde conto
graves incompatibilidades criadas pelo severo cumprimento dos meus deveres de serventuário da Fazenda, pelo que, atenta a minha situação precária,
peço a V. Exf! favorecer-me com o transporte da minha família para Catolé
do Rocha, ficando eu aqui, ou em outra qualquer parte, onde a conveniência
exigir, à disposição do Governo de V. Exf!, em toda e qualquer situação.
Saudações. - Godofredo Maia, escrivão da Mesa de Rendas. "
Esse, o aviso recebido pelo Presidente, de que a situação do funcionário e
sua faml1ia perigava, em face dos movimentos já perceptíveis de insubordinação,
por parte de José Pereira e seus cúmplices.
Diz, ainda, o delegado de polícia daquela cidade (lê):
"Princesa, 23 - (Reservado) - (Urgente) -Acabo ser informado
seguramente que o Coronel José Pereira está organizando gente armada com
apoio fronteiras Pernambuco, a fim de não admitir Sr. Presidente mobilizar
forças esta localidade. Conforme meu telegrama de ontem, continuo a afirmar que a situação aqui está perigando. Saudações. - Tenente Manoel
Arruda."
Ainda mais (lê):
"Princesa, 23 - Coronel José Pereira, após receber telegrama Sr. Presidente, sob número 6, hoje datado, expôs sua residência mais de 300 armas,
mandando seus capangas fazer limpeza mesmo armamento e propala não
consentir na entrada das forças deste Estado nesta localidade. Saudações.
- Tenente Manoel Arruda."
"Princesa, 23 - Coronel José Pereira, contando apoio elementos
Estado de Pernambuco, já tem mobilizado pessoal armado, capaz de enfrentar contingente nossa polz'cia, se porventura penetrar nesta localidade. Aludido coronel acaba de expor em sua residência mais de trezentas armas,
mandando seu pessoal fazer limpeza mesmo armamento e propala não
admitir entrada nossas forças neste municipio. Respeitosas saudações. Tenente Manoel Arruda."
Outro despacho (lê):
"Princesa, 23 - Desde o meio dia chegam aqui grupos armados de
vários pontos do municipio. O Coronel José Pereira acaba de chegar de
Água Branca, onde foi ter um entendimento com o Dr. Suassuna. Agora
mesmo estou desarmando a estação de rádio e seguirei para Conceição até
esta manhã. Impossivel conduzir presos virtude se acharem dois doentes,
acometidos de febre. Saudações. - Tenente Manoel Arruda. "
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Tem aí a Câmara o quadro do município de Princesa a 23 de fevereiro.
José Pereira, em pleno entendimento com o Sr. João Suassuna,reúne a flor da capangagem, expondo na via pública o armamento, que mandava limpar. As autoridades,
enfraquecidas pela escassez do pessoal, não estavam em condições de opor apreciável resistência ao levante iminente.
Em tais circunstâncias, que atitude se impunha ao Sr. João Pessoa? Fazer
marchar sem perda de tempo a totalidade da Força Pública, ocupando Princesa por
bem ou por mal? Se assim S. Ex~ tivesse procedido, a esta hora os nossos adversários aqui estariam dizendo que S. Ex~ tivera o intuito de evitar a livre manifestação
do eleitorado.
Candidato nos comícios de 1<? de março, o Presidente paraibano adotou a
única regra digna do seu nome e da sua causa. Dando provas esmagadoras de uma
alta serenidade, S. Ex~ ordenou a retirada das autoridades, mandou desarmar a
estação de rádio, chamou os representantes da Fazenda Pública e limitou-se a
ocupar os pontos vizinhos da cidade insurreta, alcançando pacificamente esse objetivo, exceto na cidade de Teixeira, em que o contingente foi recebido com descargas de fuzilaria.
Mas, Senhores, como descobrir na série de fatos que estou fotograficamente
descrevendo à Câmara um único traço de atentado ao direito dos indivíduos ou à
franquia dos cidadãos? De qual deles ressuma o mais leve desafio aos contendores
que hoje combatem o ilustre Presidente da Paraíba?
Eu supunha que no regime democrático, à falta de títulos de nobreza, se
distribuíssem elogios públicos aos homens que cumprissem integralmente os seus
deveres. Assim deveria ser, mas o Brasil tanto se tem politicamente degradado que
os convícios se dirigem àqueles que fielmente se submetem aos imperativos da lei
e da moral, enquanto os louvores se multiplicam na fé do ofício dos desordeiros
contumazes.
Testemunhamos a santificação da caudilhagem, a exaltação do espírito revolucionário, do mesmo passo que paradoxalmente nos acusam de pregoeiros da rebeldia.
Revolucionários estaduais, legalistas federais! Singular contradição em que
se debate o Governo, que está dominando a Nação contra a vontade da própria
Nação. (Apoiados da Minoria.)
Não preciso porém socorrer-me de outros elementos para chegar às conclusões a que me destin~.
O próprio meu nobre colega, quando se refere na sua brilhante oração
última aos fatos de Teixeira, já não diz que esta localidade foi atacada pela polícia.
S. Ex~ insinua, com cautela que muito recomenda o seu tato habilidoso, ter estalado naquela ocasião um conflito em Teixeira. Estalou - a Câmara registre bem a
contramarcha do nobre Sr. Roberto Moreira. Para S. Exi!- não foi a polícia que deu
origem ao conflito. Estalou um conflito. Se não é imputável à sanha dos milicianos
do Sr. João Pessoa a origem desse conflito, como vamos responsabilizar a polícia
pela deflagração da luta que ora infelicita a Paraíba?
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O Sr. Roberto Moreira- Permita-me um ligeiro esclarecimento- não desejo
interromper V. Ex~ porque pretendo responder. Não houve contramarcha de
minha parte - aliás, não costumo praticá-la; foi apenas, talvez, impropriedade de
expressão, mas se V. Ex~ pretende que eu sustente a tese de que a cidade de Teixeira foi atacada pela polícia do Sr. João Pessoa, eu a sustentarei com apoio em documentos irretorquíveis que se acham em meu poder.

O SR. JOÃO NEVES- Perfeitamente. Sr. Presidente, não preciso mais para
demonstrar o propósito ilegal, que animava José Pereira e seus amigos, do que o
próprio depoimento escrito de José Pereira.
A Câmara deve registrar em seus anais o decreto número 1 do Governo do
Território Livre de Princesa. Esse decreto singulariza a luta presente, porque a toma
ridícula. Além de cruel, é irrisória.
O Sr. Ariosto Pinto - Mas não provocou um protesto sequer do eminente
Sr. Roberto Moreira, que tem feito a defesa sistemática do distinto cavalheiro de
Princesa ...

O SR. JOÃO NEVES - O Sr. Roberto Moreira tem afirmado e repetido que
a ocupação de Teixeira. foi a causa da luta armada. Daí, foi S. Ex~ induzido a concluir, embora sem o apoio da Maioria parlamentar, por isso que S. Ex~ expressamente declarou mais tarde ter falado em seu próprio nome, que José Pereira se encontra em atitude de legítima defesa.
Para dar o tiro de graça na imputação injusta, ponho de lado todas as provas que já aforei perante o juízo da Câmara, limitando-me a ler agora o decreto da
secessão de Princesa do território paraibano. O referido decreto, assinado pelo
triunvirato, declara precisamente que Princesa está desligada do Estado desde 28 de
fevereiro, que é a data do conflito de Teixeira.
Diz o decreto nÇ} 1, de 9 de junho de 1930 (lê):
"É declarada e proclamada provisoriamente. .. "
Tranquilizemo-nos ... Prossigo na leitura:
"... a independência do munidpio de Princesa, separado do Estado
da Paraiba, e estabelece a forma pela qual deve ele se reger.
A administração provisória do Território de Princesa, instituz'da por
aclamação popular, decreta e proclama a resolução seguinte:
Art. I? - Fica decretada e proclamada provisoriamente a independência do municipio de Princesa, deixando o mesmo de fazer parte do Estado da Paraiba, do qual está separado".
Note a Câmara:
"... do qual está separado .. . desde 28 de fevereiro do corrente ano.
Art. 2? - Passa o munidpio de Princesa a constituir com os seus limites atuais um território livre, que terá a denominação de Tei"ritório de
Princesa.
Art. 3? - O Território de Princesa, assim constituído, permanece
subordinado politicamente aos poderes públicos federais, conforme se
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acham estabelecidos na Constituição da República dos Estados Unidos do
Brasil.
Art. 49 - Enquanto, pelos meios populares, não se fizer a sua organização legal, será o Território regido pela administração provisória do mesmo Território.
Cidade de Princesa, em 9 de junho de 1930. - José Pereira Lima.
-José Frazão Medeiros Lima- Manoel Rodrigués Sinhô." ·
Eis aí a prova fornecida pelo próprio José Pereira de que não poderia ter
. sido o incidente de Princesa, con ternporâneo do decreto, a causa ou o pretexto da
rebeldia.
Se José Pereira já vinha dias antes se preparando para a pugna, se não tivera
motivos para romper as relações pessoais e políticas com o Presidente da Paraíba,
se em 28 de fevereiro já considerava Princesa independente, a conclusão .inevitável
é que a autoria do crime não pode razoavelmente ser imputada ao Sr. João Pessoa.
Ela caberá inteira e inevitavelmente aJo sé Pereira, que a premeditou e concertou.
Para finalizar este capítulo, vou-me valer de um depoimento cuja veracidade a Maioria por certo não discutirá. É o do Sr. Oscar Soares. Ao Sr. Oscar Soares
vai caber a última palavra na questão. Para alguma coisa valeu o seu ingresso neste
recinto, mesmo esbulhando um candidato legitimamente eleito pelos seus conterrâneos. O Sr. Oscar Soares para aqui veio providencialmente, a flrn de destruir com
um só aparte toda a eloqüência do Sr: Roberto Moreira.
O Sr. Ariosto Pinto- Muito pode a força da verdade.

O SR. JOÃO NEVES- Ouça a Câmara um grito de consciência. Em um dos
surtos de fecundia habitual, o ilustre Dputado paulista, pretendendo sentar-me no
banco dos réus, exclamava (lê):
"E eu devo perguntar ao Sr. João Neves e a todos os representantes
da Aliança Liberal, nesta Casa, que vivem a apedrejar o Sr .. José Pereira, como explicam que um dos chefes da Aliança assim se dirija, nesses termos de
carinho pessoal e de solidariedade politica, a um mazorqueiro, a um bandido da zona sertaneja?"
Assim falava o Sr. Roberto Moreira. Acabava S. Ex~ precisamente de ler o
telegrama do Sr. Epitácio Pessoa a José Pereira e gozava o efeito das palavras do
eminente cidadão, que é urna das glórias autênticas da mentalidade brasileira.
(Apoiados.) Esperando encontrar ali um diploma que exculpasse José Pereira da
deplorável felonia, indagava S. Ex~ de mim, que me achava ausente, por motivo já
explicado pessoalmente ao nobre adve~sário, e dos meus colegas, que também não
estavam presentes por urna razão também conhecida da Casa, se não entendíamos
que os .conceitos do ex-Presidente da República caíam à justa, corno um desmentido
formal às asseverações aqui feitas sobre a contextura rnoràl do caudilho de Princesa.
Nessa ocasião, entrou de novo o Sr. Oscar Soares no debate e, já acolitado pelo Sr.
Arthur dos Anjos, ...
O Sr. Oscar Soares- Esclarecendo a verdade.
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O SR. JOÃO NEVES - ... confirmou, entre os seus aplausos demasiado
suspeitos, as conclusões que o nobre representante de São Paulo vinha tirando do
telegrama.
Guarde o País na sua memória o aparte do Sr. Oscar Soares (lê):
"O Sr. Oscar Soares - E o telegrama foi passado, "depois de estar
José Pereira em armas", após vários episódios sangrentos travados em
Princesa".
De modo que aquele telegrama do Sr. Epitácio Pessoa foi, segundo o testemunho irrecusável do Sr. Oscar Soares, expedido depois de estar José Pereira em armas e depois de vários episódios sangrentos em Princesa.
O Sr. Oscar Soares - Em que data?

O SR. JOÃO NEVES - Agora vou justapor as palavras do Sr. Epitácio Pessoa às do Sr. Oscar Soares. Documento por documento, testemunho por testemunho.
Vão os brasileiros ilidindo os que lhes não merecerem fé e tirando do confronto as necessárias conclusões.
O Sr. Roberto Moreira - Simplesquestão de data.

O SR. JOÃO NEVES- Diz o Sr. Epitácio Pessoa (lê):
"... a 24 recebi eu um telegrama do Coronel José Pereira, politico
no município de Princesa, no meu Estado, anunciando-me que rompia com
o partido situacionista. Como nesse despacho me fizesse protestos vivos de
estima e de apreço, resolvi prevalecer-me dessa demonstração e dirigi-lhe um
apelo para que não insistisse numa deliberação que a meu ver deixaria mal
politicamente. E no dia seguinte•.. "
Note bem a Câmara - dia 25.
"... envio ao Telégrafo um despacho, que a imprensa do Governo,
servida pela reportagem do diretor geral, algum tempo depois publicou."
O Sr. Oscar Soares- Permita-me o orador um aparte?

O SR. JOÃO NEVES - Aí tem a Câmara sem dobras e sem rodeios a palavra do Sr. Epitácio Pessoa. Qualquer que seja o aspecto sob o qual se examine a vida
pública de S. Ex~, de resto inacessível às calúnias dos que o serviram, quando era
Governo (muito bem), S. Ex~ é, antes- de tudo, um homem integralmente verdadeiro.
Deste modo, torna-se indiscutível que a 25 o Sr. Epitácio Pessoa telegrafava
a José Pereira. Bem sei que o telegrama ficou detido na repartição facciosa, só a
28 chegando às mãos do destinatário. Isso mesmo diz o Sr. Epitácio Pessoa. Mas
esse retardamento não diminui a minha afirmação. Chegasse a 25, como devia, ou a
28, como chegou, o telegrama- di-lo expressamente o Sr. Oscar Soares- já encontrou José Pereira em armas e depois de vários episódios sangrentos em Princesa.
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Poderia parar aqui, descer da tribuna e o meu discurso estaria feito. O Sr.
João Pessoa prescindiria de qualquer outra defesa.
O Sr. Oscar Soares - O telegrama a que me referi foi publicado e está aqui:
Rio - 176 - 28 de fevereiro. O orador disse que me louvei no telegrama e acaba de
confessar que a estação o reteve criminosamente. A culpa no meu aparte não reside, absolutamente.
O Sr. Ariosto Pinto - V.
samente!

Ex~

reconhece que a estação o reteve crimino-

O Sr. Oscar Soares - Quem o confessa é o Sr. João Pessoa ...
O Sr. Ariosto Pinto - O adjetivo de V. Ex~ chegou a me impressionar. Daí
a razão de meu aparte.
O Sr. Oscar Soares -V. Ex':l está torcendo o que eu disse.
O Sr. Ariosto Pinto - Quem está torcendo é V. Ex':l As provas estão nas
mãos do Sr. João Neves.
O Sr. Oscar Soares-- Mostrei que o telegrama tem a data de 28.

O SR. JOÃO NEVES - O telegrama do Sr. Epitácio Pessoa foi expedido a
25; a 26 os jornais governistas o divulgavam. Sei que só a 28 chegava às mãos do
Sr. José Pereira.
Não preciso, porém, do recuo do Sr. Oscar Soares.
O Sr. Oscar Soares- Recuo, não apoiado.

O SR. JOÃO NEVES -Admito-o a 28. Ainda assim, a prova está feita, de
que José Pereira já se achava em armas, e já se tinham verificado episódios sangrentos no território de Princesa.
Brilha a verdade, rompendo o nevoeiro das conveniências e das mistificações. José Pereira foi o autor do rompimento político, deliberado e espontâneo; foi
o deflagrador da luta armada, com premeditação e concerto; foi o instrumento vil
da vingança na mão dos inimigos do Sr. João Pessoa; é a arma desprezível que vibram os partidários da candidatura Júlio Prestes, apunhalando a autonomia paraibana!
O Sr. José Bonifácio - Ninguém põe em dúvida. Todos sabem disso. Há,
porém, conveniência em negar.
O Sr. Cândido Pessoa - O Sr. Deputado Oscar Soares torce tanto que acaba
sendo torcido ...

370

O Sr. Oscar Soares ~ Não perturbe o nobre colega com o seu aparte intempestivo o brilho do discurso do Sr. João Neves.
O Sr. Cândido Pessoa

~V. Ex~

é que o está perturbando.

O Sr. Oscar Soares~ Mostrei que o telegrama dizia: "Rio, 176, 28 ...
O Sr. Cândido Pessoa ~No entanto, as folhas governistas publicaram o telegrama a 26, quando só foi entregue a 28!

O SR. JOÃO NEVES - Creio, Sr. Presidente, ter evidenciado ao juízo
imparcial daqueles ...
O Sr. José Bonifácio - De modo completo.

O SR. JOÃO NEVES - ... que se não tenham totalmente submetido à
tirania das injunções facciosas, uma dupla tese apoiada em documentos incontestáveis e em provas in defraudáveis - a de que o Sr. João Pessoa não deu causa à divergência política entre os seus correligionários e nem de lyve provocou o epi1ogo
violento da questão intrapartidária, na qual José Pereira figura como parte principal.
Podem os meus argumentos ser debatidos. Tudo no mundo se analisa e discute. Até certas proposições das ciências exatas têm encontrado opositores apaixonados. Não é de hoje que a geometria de Euclides achou no autor da lei da relatividade o negador da pureza dos seus postulados.
No caso em apreço, porém, ninguém ousará afirmar que os elementos por
mim oferecidos à consideração dos meus pares tragam a menor eiva de suspeição
facciosa, pois procedem, na sua quase totalidade, de cidadãos filiados à corrente
política que combate o Sr. João Pessoa.
O nobre deputado por São Paulo poderá, com o brilho da sua palavia,jogar
um pouco de poeira nos olhos dos cegos da Escritura. S. Ex~, entretanto, não conseguirá cobrir a nudez dos fatos com a folha da videira da eloqüência parlamentar.
Neste particular o Sr. Roberto Moreira vai pregar no deserto das suas próprias
almas. Estais, Senhores, no fundo, inteiramente cansados dessa tirania aviltante,
que rebaixa os homens da sua estirpe. Sei que o cimento das facções é por vezes
produto de circunstâncias momentais ou resíduo de compromissos gregários.
Individualmente, nem um de nós pretende ser melhor do que os nossos
adversários. Daqui respondo agora a uma das argüições do Sr. Roberto Moreira.
Mas, nesta conjuntura, se alguma coisa podemos reclamar de todos é o respeito integral pela nossa conduta cívica, trocando voluntariamente a situação de amigos
do Governo pelas planícies incertas e fatigantes do livre exame. Nelas estamos
apenas ao serviço da Pátria e procurando melhorar a feição moral da República.
Bem sabemos que a privação do calor oficial e as dificuldades do ostracismo regelam
por toda a parte mesmo os defensores mais ardentes das causas mais sagradas. Mas
não admitirei jamais que uma inteligência peregrina, como a do Sr. Roberto Moreira ...
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O Sr. Roberto Moreira- Muito agradecido a V. Ex~.
O SR. JOÃO NEVES - . . . esteja defendendo sinceramente o atentado
mais grave que até hoje se perpetrou contra a estrutura do regime federativo no
Brasil. (Muito bem.)
S. Ex?, em um arroubo de facúndia, perguntou aqui há dias- e permita que
o diga, sem nenhum desprimor pessoal, com certa candidez e com certas jeremiadas,
lembrando aquelas que faziam as enchentes do Nilo- "em que lei o Sr. João Neves
se estriba para sustentar que o Governo Federal deve consentir na entrada de armas
e munições para os Governos estaduais?"
Vou responder ao meu nobre adversário. Evidentemente não endereço a
minha réplica ao jurista. Este sabe bem que a minha explicação ficará muito aquém
do senso do Direito, que o caracteriza. Falarei apenas ao político, que se revela um
Pedro partidário, negando três vezes as doutrinas aprendidas na escola, que guarda
o seu nome ilustre no rol dos melhores discípulos.
É com o texto constitucional e com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal que quero agora dirigir-me à Nação brasileira.
Esperamos em breves dias desviar para o estuário do Poder Judiciário a
contenda que lavra entre a União Federal e o Governo da Paraíba.
Iremos, dentro em pouco, pelo ofício de advogados ilustres, levar até à
Suprema Corte o nosso apelo veemente para que se restabeleça o princípio federativo violado, por um ato de puro arbítrio do Sr. Presidente da República.
A lei em que me arrimo é, pois, a Constituição Federal. Em nenhum de seus
artigos ela fala explicitamente nas milícias estaduais, senão quando se refere, em
um de seus dispositivos, ao cumprimento das sentenças e ordens da magistratura
federal.
Ê o§ 4? do art. 60 que diz:
"As sentenças e ordens da magistratura federal são executadas por
oficiais judiciários da União, aos quais a POLICIA LOCAL é obrigada a prestar auxz'lio, quando invocada por eles."
Assim, nessa referência encontra-se menção expressa à existência de uma
polícia estadual, que, além dos deveres naturais à sua função, tem também o de
prestar aux11io à execução de sentenças e ordens da magistratura federal.
Há, pois, uma polícia estadual. Inútil é indagar agora de quantos elementos
ela se compõe para o desempenho da sua missão. Já o fiz de outra feita e a resposta
foi dada com o assentimento completo da Câmara. A polícia precisa de pessoal e
material, de soldados e de apetrechos bélicos. Se ela não pretende ser um simples
eufemismo, terá de ser aparelhada de armas e munições até para auxiliar a execução
das sentenças e das ordens emanadas da judicatura da União. (Pausa.)
Vejamos agora, Sr. Presidente, quais os princípios em que se plasmou a organização constitucional do nosso País. Duas idéias fundamentais assistiram à elaboração da Carta de 24 de fevereiro - a de se constituir no Brasil um regime presidencialista e a de se delinear, sob o molde territorial das antigas Províncias, uma
Federação de Estados. Dessa forma, duas tendências primordiais animaram o pensamento dos constituintes - o presidencialismo e a descentralização. Sobre essas
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duas vigas mestras é que repousa toda a nossa construção político-administrativa.
O debate em tomo da forma federativa foi longo e agitado por vezes. Certos espíritos extremistas levavam os seus pendores pela periferia a ponto de propugnar a
adoção de um modelo em que a União fosse bem mais fraca do que as unidades, que
a iam compor. Em matéria tributária - é talvez nela com mais razão - o dissídio
foi acentuadamente pronunciado. Um dos homens que mais ilustraram a vida pública do regime, o insigne Júlio de Castilhos (apoiados}, lavrava o célebre voto em
separado na Comissão dos Vinte e Um, preconizando uma distribuição das receitas
públicas mais de acordo com o sistema federalista. No entrechoque das opiniõesque marchavam umas para um superfederalismo, o.utras a favor da equivalência de
poderes entre a União e os Estados, até os adeptos da ala que reclamava vínculos
de centralização mais apertados - triunfou a média consistente em que o Governo
Federal se considerasse investido de todas as faculdades a serem expressamente
enunciadas na Constituição, cabendo às unidades locais todas as prerrogativas que
não lhe fossem explicitamente negadas pelo estatuto fundamental ou implicitamente nas suas cláusulas expressas. Tal, em resumo, a orientação que prevaleceu.
Não me vou alongar em considerações de ordem doutrinária, até porque a
hora vai adiantada e eu me sinto fatigado. Limitar-me-ei a amparar as proposições
que acabo de avançar, recordando à Câmara as palavras de João Barbalho, que pode,
com justiça, ser cognominado o pai do constitucionalismo republicano no Brasil.
Diz ele em referência ao assunto (lê):
"Tal se dera, também, nos Estados Unidos Norte-Americanos, por
ocasião das emendas adicionais à Constituição daquela República. Não se
admitir a inserção da palavra "expressamente", considerando-se que um dos
grandes defeitos da confederação fora a cláusula que proibia o exerdcio de
todo o poder não expressamente relegado, o que manietava o Congresso e o
tinha levado a usar de alguns poderes não outorgados, mas que as circunstâncias tornavam necessários. (Story, Commente., § 1.051, edição Calvo IV).
A disposição deste art. 65, § 29, pode considerar a chave mestra da
Federação. Ê a regra áurea da discriminação das competências. "
É, portanto, na própria Constituição que encontramos resposta à interrogação inquietadora que atormenta o espírito de meu nobre adversário. Se o art. 60,
no seu § 4'?, toma evidente a existência de uma polícia local, onde vamos encontrar as atribuições deferidas aos Estados em todas as matérias, inclusive nesta, a de
seu policiamento interno?
No art. 65, § 2<?, que diz (lê):
"Ê facultado aos Estados, em geral, todo e qualquer poder ou direito
que lhes não for negado por cláusula expressa ou implicitamente contida nas
cláusulas expressas da Constituição".
A regra é, portanto, a seguinte -a União só pode o que está expressamente
consignado no texto do pacto fundamental; os Estados podem tudo o que não lhes
está explicitamente negado na Constituição ou, implicitamente, nas cláusulas
expressas.
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Essa é que é a discriminação, na esfera das competências entre o poder
central e os poderes estaduais. Mas que é defeso aos Estados? E a Constituição
responde de novo à curiosidade de meu ilustre adversário, no art. 66 (lê):
"É defeso aos Estados:
F?, recusar fé aos documentos públicos, de natureza legislativa,
administrativa ou judiciária da União, ou de qualquer dos Estados;
29, rejeitar a moeda, ou a emissão bancária em circulação por ato do
Governo Federal;
3~ fazer ou declarar guerra entre si e usar de represálias;
49, denegar a extradição de criminosos reclamados pela Justiça
de outros Estados, ou do Distrito Federal, segundo as leis da União, por que
esta matéria se reger (art. 34, nC? 32)."
Aqui está o elenco das faculdades expressamente proibidas aos Estados.
(Muito bem.)
Assim, se o Estado pode ter polícia, se não lhe é expressamente proibido
importar armas e munições para aquele fim, respondo eu agora à interrogação do
Sr. Roberto Moreira, dizendo-lhe que a lei, que autoriza o Governo local a importar
armas e munições para as suas milícias, é a Constituição Federal, livro banido do
Parlamento republicano, porque todo o mundo o invoca, mas ninguém o lê, especialmente os que são obrigados a defender heresias políticas. (Muito bem)
Mas João Barbalho é de precisão admirável ao comentar este artigo, e continua dizendo (lê):
"O plano da Constituição Federal é o estabelecimento de um Governo geral, a cujo cargo ficam os negócios de ordem nacional; com tal propósito, do complexo de poderes que entrem na esfera do Governo de uma
Nação, separou ela os que têm aquele caráter e, para enfeixá-los na mão da
autoridade central que criou para exercê-los (Governo Federal), teve que especificar designadamente tais poderes e declará-los inerentes à União. Os demais poderes, que não entram no número desses assim separados, evidentemente escapam à competência federal, ficam todos com os Estados.
Por isso se diz que o regime federal é o de um Governo com poderes
enumerados e restritos aos seus fins. Não podem, conseqüentemente, as
autoridades federais, Presidente, Congresso, juizes, pretender atribuições
que não se filiem direta ou indiretamente a alguma das disposições da Constituição Federal."
Não parece à Câmara que esse lúcido comentário foi escrito para condenar
a prática abusiva dos dias de hoje? Sendo assim, como pretende o Sr. Washington
Luís arrogar-se o direito de tolher a um dos Estados federados, provido de um
Governo legítimo e com o qual a União mantém relações oficiais, a importação de
material bélico para apetrechar a polícia local, na defesa da ordem material perturbada por elementos que saqueiam, assassinam, incendeiam e estupram?
Só uma deformidade completa e apenas explicável pela indignidade marcante dos dias presentes é que poderia conduzir a administração central ao absurdo
de sonegar a uma das unidades o exercício de uma prerrogativa inscrita indelevelmente na lei das leis.
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João Barbalho conclui dizendo (lê):
''Elas (aquelas autoridades) não têm poderes fora -dos que são traçados nessa Constituição.
Outros não lhes são conferidos; a Nação somente esses lhes outorgou. "
Assim, a prática atual é o regime claro, transparente, agressivo e acintoso da
usurpação - usurpação de mandatos, usurpação de funções, usurpação de poderes.
Conclui João Barbalho (lê):
"O contrário dá-se com os Estados; nessa partilha foram eles aquinhoados com todo o remanescente do acervo de poderes do Governo.
Em suma, a União nada pode fora da Constituição; os Estados só
não podem o que for contra a Constituição."
Não sei, Sr. Presidente, como será possível ilustrar com autoridade maior e
com palavras mais precisas a tese que estou sustentando, qual a de que constitui
direito dos Estados a importação de armas e munições para o apetrechamento de
sua Força Pública. Mas, se legem habemus; se o espírito político do meu nobre
contendor esqueceu aquilo que aprendeu nos albores de sua vida acadêmica; se
S. Ex~, por uma amnésia calculada, não quis citar o texto da lei fundamental em
que se estriba o Presidente paraibano para reclamar o respeito da União à letra da
Magna Carta, então vamos apelar para a jurisprudência do Supremo Tribunal.
Foi ali, "sob a cúpula de regime", que o mestre incomparável do Direito
Constitucional republicano, a figura imortal, que só ela bastaria para modelar a
grandeza de uma Pátria - Ruy Barbosa - conseguiu fixar as interpretações exatas
da Carta de 24 de fevereiro.
A questão atual ainda não havia sido propriamente ventilada nos tribunais. Foi preciso que um homem como o Sr. Washington Luís ascendesse à suprema magistratura da República, para que se contestasse ao Presidente de um Estado
o direito de adquirir armas e munições para a polícia estadual. Até agora, ninguém
se atrevera sequer a considerar o assunto passível da mais ligeira discussão. A
matéria era pacífica. Se por vezes aqui ou ali os Governos não haviam consentido
em que fossem desembaraçadas certas e determinadas quantidades de material bélico existentes nas alfândegas do País, destinados a certos e determinados Estados,
não acudira ao espírito de quem quer que fosse a negação doutrinária do princípio.
Neste momento, entretanto, tudo se pode fora da Constituição, sob os acenos do Catete. Nada se pode por força da Constituição, sem a chancela oficial.
Vejamos como o Supremo Tribunal interpretou, num acórdão de 29 de
novembro de 1911, a respeito, o texto constitucional.
Diz o acórdão, que tem o n9 1.067 (lê):
"O art. 65, n9 2, dispõe:
É facultado ao Estado, em geral, toao e qualquer poder ou direito
que lhes não for negado por cláusula expressa ou implicitamente contida nas
cláusulas expressas da Constituição. NENHUMA CLÁUSULA NELA SE
ENCONTRE QUE VEDE AOS ESTADOS TEREM SUA FORÇA DE POLI:
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CIA MILITARMENTE ORGANIZADA, NEM SE COMPREENDE QUE
AOS ESTADOS AUTÔNOMOS DA FEDERAÇÃO SE PUDESSE NEGAR
O QUE JÁ ERA UM DIREITO DAS PROVINCIAS NUM REGIME DE
CENTRALIZAÇÃO.
Por isso entenderem, os Governos republicanos nunca recusaram
aos Estados, oficiais do Exército, quando solicitados para organizarem ou
comandarem os seus corpos de poUcia; e, com relação a São Paulo, é notório que, com anuência do Governo Federal, contratou oficiais do Exército
francês para instruírem militarmente a sua Força Pública."
Do texto desse àresto decorre a condenação mais formal às práticas da atualidade. Pois então o Governo monárquico, modelado no padrão unitário, reconhecia
às antigas Províncias o direito de adquirirem elas armas e munições para as suas
milícias, independente do p/acet do Governo geral, e no regime vigente, que hasteou
a bandeira da Federação sobre a da própria República, se nega a um Estado aquela
mesma franquia? E ainda há um homem da estatura mental e moral do Sr. Roberto
Moreira que pergunta onde está a lei que autoriza aos Estados o exercício de semelhante prerrogativa.
O Sr. Roberto Moreira - Responderei a V. Ex~
O SR. JOÃO NEVES -V. Ex~ poderá responder-me. Nas profundezas da
sua inteligência, talvez descubra razões especiosas para opor às que venho desenvolvendo. Mas V. Ex~ nunca conseguirá apagar a letra da Constituição; nunca destruirá a interpretação do Supremo Tribunal; nunca logrará, mesmo com o brilho
da sua palavra, justificar essa atrocidade contra o regime federativo. (Muito bem.
Apoiados.)
O Presidente João Pessoa tem, pois, direito de adquirir armas e munições
para a força policial do seu Estado. Não o faz e não o pode fazer, porque o Governo
Federal está fora da lei, está contra a Constituição ...

O Sr. José Bonifácio- Anulando a Constituição.
O SR. JOÃO NEVES- ... tolhendo à Paraíba a prática de uma franquia
decorrente do pacto fundamental.
Para que a proibição, ilegal e injusta, se tomasse efetiva, teceram em torno
do grande administrador nordestino uma vasta rede de malhas apertadas. Os oficiais da Fazenda, como o próprio Exército Nacional, ali acantonado, estão formando um cordão de isolamento, pàra que, à míngua de recursos, o Sr. João Pessoa ceda à pressão daqueles que, segundo o Sr. Roberto Moreira, se acham em legítima
defesa.
Que importa a transparência do texto constitucional? Que vale a jurisprudência da mais alta corte, apregoando que não se admite no regime federativo o
cerceamento de uma faculdade que o próprio sistema unitário já reconhecia às
antigas Províncias?
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Roma locuta est. Quando o Catete afirma que a Constituição não permite,
sem o consentimento dele, a entrada de armas e munições no território dos Governos estaduais, pululam os hermeneutas do texto fundamental, negando, com tenacidade e inteligência, a tese que aqui temps reiteradamente sustentado.
O Sr. Ariosto Pinto - A Constituição não nega, mas o Sr. Washington Luís,
a/ter ego da Constituição, neste ponto, recusa.

O SR. JOÃO NEVES - Eis, Sr. Presidente, sumariadas as razões de ordem
jurídica em que me fundo para defender um ponto de vista que todo o facciosismo
das horas atuais não conseguirá extirpar do corpo de doutrina da nossa vida republicana.
O sol de hoje terá o seu ocaso. Não há mal que sempre dure. Outros dias
mais claros alvorecerão para o Brasil. Restaurar-se-á o império da lei em toda a sua
extensão. A Constituição voltará a reger os destinos do nosso País. Outros homens,
dotados de espírito público e de senso das responsabilidades, ocuparão com a imparcialidade de juízes a suprema magistratura da República, e esta fase turva ficará
apenas no esquecimento de um crepúsculo lamentável.
Não me quero alongar mais no patrocínio dos direitos do povo paraibano.
Desejo perguntar apenas e, en passant, como é que o meu nobre adversário justifica
que circule nos Correios da União o Jornal de Princesa. Aqui o tenho, com p selo
carimbado em Pernambuco. Entretanto, a A União, órgão oficial da Paraíba, está
proibida de transita.r nas repartições postais.
Simples é a razão dessa justiça de dois pesos e duas medidas.
Os jornais do Sr. João Pessoa não podem circular porque ele é o poder
ilegal; o poder legal é José Pereira. E, se a Câmara ainda se quer edificar no fim
desta exposição serena e desataviada, ...
O Sr. José Bonifácio- Brilhantíssima. (Apoiados.)

O SR. JOÃO NEVES - ... eu vou ler aos meus pares o inacreditável ofício
que o administrador postal da Paraíba dirigiu, faz dois ou três dias, ao Sr. João
Pessoa, protestando contra o projetado bombardeio aéreo de Princesa.
Veja a Câmara como a petulância dos subalternos é acoroçoada pelos
desmandos dos superiores! Repare como o regime fede'rativo vai desaparecendo no
Brasil! Um simples administrador dos correios já se atreve a escrever ao supremo
magistrado de uma unidade federativa ofício deste teor (lê):
"Os jornais oficiais que se publicam nesta Capital, a própria
A UNIA-O, órgão oficial do Estado, largamente noticiam nos últimos dias o
propósito que assumiu o Governo presidido por V. ExC: de iniciar o bombardeio aéreo da cidade de Princesa, informando ao mesmo tempo reinar anarquia em todo o alto serviço do Estado, onde a força de polida paraibana
parece não poder opor eficiente obstáculo aos grupos armados que percorrem o interior do Estado em todas as suas direções.
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Quanto à insistente ameaça do bombardeio aéreo da cidade de Princesa, venho trazer perante o Governo de V. Exq respeitosos mas veementes
protestos, antes de que fato tão irregular possa tomar-se em realidade, em
virtude de estar funcionando naquela cidade sua Agência do Correio, servida
por cinco empregados, inclusive uma senhora, em poder de cuja repartição
estão correspondências particulares, oficiais, bem como valores pertencentes
a particulares e à Fazenda Federal, pelos quais responde esta repartição, perfeitamente garantidos pela força comandada pelo Deputado José Pereira
Lima, que domina a zona sudoeste do Estado."
E o cúmulo da desfaçatez. Se o Sr. Ministro da Viação não mandar repreender, em portaria, o administrador relapso dos Correios da Paraíba, que declara estar
garantida a correspondência postal "pela força comandada pelo Deputado José Pereira Lima, que domina a zona sudoeste do Estado", então, Senhores, é que os derradeiros melindres desapareceram dos próprios homens públicos do Brasil- os melindres pessoais, porque os políticos já de há muito se evadiram.
O Sr. Adolpho Bergamini- V.
movido.

Ex~

não se admire se este homem for pro-

O Sr. Cândido Pessoa- Já foi uma vez.

O SR. JOÃO NEVES- Continua ele (lê):
"Com relação à anarquisação do interior do Estado, conseqüente da
incursão de grupos armados, reitero, com insistência, os termos dos meus
ofícios nC?S 1.028, 1.560 e 1.694, respectivamente de 8 de março, 4 e 12
de abril últimos, dirigidos a esse Governo, solicitando garantias para as agências do Correio e seu pessoal que servem no interior da Para(ba e lembro a
.V. Ex(} o teor do ofício nt:? 4.688, de 17 de abn"l, da Secretaria de Segurança, dirigido a esta chefia, assegurando achar-se o Governo do Estado "em
condições de manter e garantir a ordem pública onde quer que ela se altere".
Nessa conformidade, aguardo que o Governo de V. Exq possa honrar o compromisso garantindo, de verdade, às repartições do Correio,
ameaçadas neste momento.
Saudações atencioSas. - Carlos Luiz Carreira, administrador dos
Correios. "
Como bem diz o Sr. Adolpho Bergamini, não será de admirar que esse administrador ainda venha a ser nomeado Diretor-Geral dos Correios. Esse desfecho estará na lógica da política governista ...
Irrisório é que ele pede ao Sr. João Pessoa garantias para as agências postais
no Estado. Provavelmente o Presidente paraibano irá assegurá-las com as caras
mais ou menos façanhudas dos seus milicianos, uma vez que a União não lhe consente comprar armas e munições.
O Sr. Adolpho Bergamini- Esse funcionário não escreveriaisso se não estivesse com as costas quentes.
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O SR. JOÃO NEVES - Nem é estranhável que o administrador dos Correios se permita endereçar aquele atrevido ofício ao Sr. João Pessoa, pois o telégrafo em Princesa continua a funcionar, ao serviço dos cangaceiros. José Pereira e
seus cúmplices comunicam-se para esta Capital e para toda a parte; passam a recebem telegramas! O próprio Sr. Washington Luís telegrafou a José Pereira, quando
este já se encontrava em armas, segundo o testemunho do Sr. Oscar Soares! Ora,
se o Presidente da República assim procede, natural é que o administrador dos
Correios ameace o Sr. João Pessoa.
O Sr. Adolpho Bergamini - Não faz mal que esteja de armas na mão quem
é correligionário do Chefe do Executivo.
O SR. JOÃO NEVES - Finalmente deve estar aberto o telégrafo, em
Prin~esa, porque, como todos sabem, o Sr. José Pereira telegrafou, há dias, declarando que vai o seu grupo sair do município para implantar o terror em todo o Estado da Paraíba.
Eis, Senhores, a República brasileira!
E, quando um Deputado, com a responsabilidade de um mandato, como
aquele que me honro de possuir, vem à tribuna da Câmara dizer a verdade aos seus
concidadãos - aqui d'El-Rey- é derrotista, inimigo de sua Pátria, anti-republicano,
autor da queda da taxa cambial, mau brasileiro e alvo de todos os epítetos desairosos atirados àqueles que, como nós, pedem simplesmente ao Presidente da República ...
O Sr. José Bonifácio- Que cumpra o seu dever.
O SR. JOÃO NEVES - ... que cumpra a Constituição. Cumprindo-a terá
o nosso apoio. Não a cumprindo, terá a nossa veemente oposição. (Muito bem.)
Sr. Presidente, vou concluir estas fatigantes considerações ...
O Sr. José Bonifácio

- Não apoiado. Brilhantíssimas e notáveis. (Muito

bem.)
O SR. JOÃO NEVES - ... que venho fazendo em tomo de um assunto que
neste momento é o mais empolgante de toda a vida política do Brasil.
Desta tribuna repeti, há dias, que o meu partido não perde de vista a situação moral e política do Sr. João Pessoa. Com aquelas palavras, tive em vista prestar
à Câmara o meu testemunho da nossa solidariedade com o companheiro de ontem,
levando-lhe a certeza de que seremos dignos dos compromissos tomados durante
a luta. (Apoiados.)
Se se pudesse conceber, mesmo por um momento, que uma agremiação
cívica, como a de Júlio de Castilhos, com um largo passado de devotamento à coletividade e de sacrifícios pela República, desamparasse um homem que tem a seu favor o espírito e a letra da lei fundamental, teríamos de admitir a falência completa
da moral política em nosso País.
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Trânsfugas, nós? Por quê? Acaso haveria uma única justificativa para batermos palmas a um Governo que acutila, como a um réu de polícia, o Presidente de
um Estado, que é concomitantemente membro de um dos mais altos tribunais
do Brasil? Por que renegaríamos, no transe do perigo, a palavra empenhada na hora
bonançosa de uma campanha que não se propunha simplesmente a conquistar o
poder, mas a modificar principalmente os bárbaros processos da política personalista? (Muito bem.)
Se no espírito de alguém ainda existe uma dúvida sobre a nossa firme decisão de fidelidade aos ideais que ontem sustentamos como bandeira de reivindicações nacionais, cesse imediatamente essa ilusão tão nefasta hoje aos interesses
do próprio Governo, como o foram ontem os preconceitos de que seríamos incapazes de abandonar as comodidades e o conforto do oficialismo ao serviço de um
largo programa de idealismo orgânico. (Muito bem.)
Nestas declarações, sinto que exprimo o pensamento unânime do Rio
Grande do Sul. ..
O Sr. José Bonifácio - Pode também falar por Minas Gerais.

O SR. JOÃO NEVES - ... integrado mais do que nunca para a realização
dos preceitos de uma política de renovação e fraternidade.
Lá vivem mais de três milhões de cidadãos, que contribuem para a grandeza da Pátria, como artífices da paz, arroteando os campos, entregues às indústrias, às especulações lícitas do comércio, às letras, às artes, ao trabalho. A todos
domina a mesma e ardente preocupação de servir ao Brasil, mas ninguém o fará
jamais a troco de combinações humilhantes ou de permutas desprezíveis.
Só seremos iguais a nós mesmos e aos que nos precederam no longo passado de altivez e de renúncia, de bravura e de sacrifício, se não desampararmos aos
baixos instintos da vingança o glorioso companheiro da véspera, a braços com uma
insurreição não provocada, e tendo a seu favor o texto incontroverso das leis. Só
assim corresponderemos, pela nobreza de um grande exemplo, aos imperativos da
dignidade pessoal e cívica. (Muito bem.)
A hora que corre é imprópria aos abusos de poder. Iluda-se quem quiser.
Politicamente, o Brasil se encontra neste momento num verdadeiro divisor de
águas. De um lado, espraiam-se as paisagens da renovação; de outro, entreabem-se
os abismos do esfacelamento. Aqueles que não enxergam o divórcio das vertentes
ou têm os olhos vendados pela tirania das conveniências, ou não possuem o poder
de penetração, tão necessário aos condutores de povos.
Os republicanos do Rio Grande do Sul, como todos os liberais do Brasil,
estamos alistados na causa sagrada dos novos rumos. (Apoiados.)
Fiquem certos, Srs. Deputados, de que em matéria de desmandos do Executivo chegamos ao ponto de saturação absoluta.
O despotismo central produz a franca involução do espírito federalista, nas
práticas e nos propósitos do Governo, do mesmo passo que nas camadas oficiais
desce a zero o nível do senso democrático.
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Ontem aprovava a Câmara um projeto, restabelecendo a sanção para a
emissão de títulos de crédito com poder liberatório, por parte dos Estados e dos
municípios; ...

O Sr. João Santos --Porque importava numa usurpação do poder público
federal.
O SR. JOÃO NEVES- ... há uma semana aqui se legislava sobre a questão
da radiotelegrafia, cerceando-se, neste particular, os direitos da periferia política
do País. Agora, está no Senado da República, creio que subscrito por um ilustre
Senador pelo Maranhão, um projeto emanado do Ministério da Guerra, instituindo,
sob o pretexto de difusão dá educação física, a centralização absoluta de quase
todo o ensino nas mãos do titular daquela Pasta. A pouco e pouco, tentacularmente, o poder da União - exercido hoje por um político da terra outrora mais
afeiçoada ao espírito federalista - vai usurpando os direitos locais, para centralizálos nas mãos do Governo Federal.
Há males doutrinários nisso? Sem dúvida que os há.
O Sr. Adolpho Bergamini- Eu, de há muito, vinha protestando contra isso.

O SR. JOÃO NEVES - Mas a prática aí está também, para demonstrar os
perigos de uma tal orientação.
A campanha cívica em que ontem nos empenhamos deveria ter sido um simples cotejo de valores eleitorais, incidente banal na vida das democracias, se o Presidente da República fosse um magistrado imparcial, equidistante das facções que se
digladiavam pela vitória das suas preferências. Ao que assistiu, entretanto, a Nação
estupefata e com a revolta de todas as consciências honestas?
Em Minas Gerais, todos os aparelhos da administração federal foram postos
ao serviço discricionário da candidatura Júlio Prestes. Na Paraíba, sacrificaram
os melindres da sua autonomia e ainda agora lá está o pequeno Estado entregue
ao desvario da luta armada, pelo crime exclusivo de ter contribuído com a sua solidariedade para a vitória de uma causa que imerge as raízes da sua fortuna na consciência da própria Nação brasileira. (Muito bem.)
E possível que estas advertências não mereçam da Maioria da Câmara senão
a indiferença displicente de quem contempla um panorama de ruínas através das
lentes cor de rosa da fllosofia otimista que tanto mal está fazendo à nossa Pátria.
Ainda agora, o próprio Banco do Brasil abandona de novo o mercado do
câmbio, descendo o poder aquisitivo da nossa moeda ainda abaixo dos limites da
lei de estabilização. Em São Paulo, o Vice-Presidente em exercício confessa na
mensagem recente o regime deficitário em que viveu durante o último ano a maior
unidade da Federação.
Em frente à eloqüência desses algarismos, apenas os corifeus oficiais ensaiam
a escapatória de justificativas solertes, buscando explicar uma situação que é o produto de um crime e o resultado de um erro. Infelizmente, esse erro e esse crime não
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pesarão apenas sobre os seus autores, mas sobre todo o povo espoliado e sacrificado
pela imposição de um nome à consciência cívica do Brasil. (Muito bem.)
Não poderei voltar, nos breves dias próximos, à tribuna da Câmara, para
revidar os argumentos com que o eminente Sr. Roberto Moreira vai pretender
refutar as considerações que venho de explanar. ·
Imperiosos motivos de ordem individual obrigam-me a ir agora ao meu
Estado.
Espero, entretanto, que não tardarei a retomar o convívio dos meus pares
e - com a sinceridade habitual, com o mesmo espírito republicano, exprimindo,
embora humildemente (não apoiados gerais}, mas com exatidão, o pensamento
do meu partido - continuar aqui a servir à Nação brasileira nos seus altos intuitos,
superiores ao interesse passageiro dos indivíduos, à injunção tirânica das facções
e sobretudo aos caprichos transitórios daquilo que o Sr. Washington Luís qualificou
com tanta verdade de "prepotência jactanciosa". (MuitQ bem. Muito bem. Palmas
prolongadas. O orador é vivamente cumprimentado e abraçado.)
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PRONUNCIAMENTO NA CÃMARA MINEIRA

08/08/1930

.. . Se assim não for, se nos pretenderem fraudar o
direito de voto, se a conspiração das oligarquias dominantes quiser transformar os alistamentos em máquinas
fraudulentas para sufocar a voz dos que podem e devem
escolher, se afinal ainda houver o terceiro escrutlnio do
reconhecimento, roubando-nos a vitória honestamente
obtida, então a Nação brasileira verá que os centauros
do Rio Grande, os liberais de Minas e Paralba, herdeiros
do sangue dos inconfidentes e da pugnacidade dos que
expulsaram os holandeses, assim como as destemerosas
comunhões do Norte e do Sul, unidas num só bloco,
saberão mostrar ao Pals que esta é uma Pátria livre e
não um navio negreiro.
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9-8-1930

Sr. Presidente e Srs. Representantes do povo de Minas Gerais: tantas e
tão carinhosas têm sido as provas de amizade e simpatia que nos haveis prodigalizado nesta inesquecível passagem pela terra de Minas, e tantas foram paralelamente
as demonstrações do nosso agradecimento comovido que escusados me pareceriam
novos testemunhos do vosso afeto e novas reiterações da nossa gratidão imperecível.
Creio que nesta contínua, pública e vibrante permuta de sentimentos cívicos, que estreitam os laços de uma solidariedade necessária e duradoura, vai muito
mais do que estariam a exigir o rigor dos protocolos e as regras da velha e insuperável hospitalidade brasileira.
Aqui se fundem agora, com a rigidez do ferro, que é o arcabouço destas
montanhas atrevidas, os primeiros elos de uma cadeia inquebrantável, que unirá
amanhã os nossos destinos comuns para a boa e a má fortuna, nos lances dramáticos desta pugna cívica, na qual juntos entramos associados para o bem da Pátria e
da qual só sairemos fraternalmente. unidos. (Muito bem)
Quisestes ainda uma vez festejar-nos, menos certamente para tornar indelével a lembrança da nossa visita do que para nos proporcionar este novo minuto de
aproximação, debaixo destas telhas sagradas.
Acedo à imposição dos meus companheiros, dos que aqui vieram de longes
terras partilhar o pão e o sal da vossa mesa.
Talvez que a senha dos meus, obrigando-me a de imprevisto retribuir os
votos com que nos saudais, obedeça, sem o querer e sem o saber, a um imperaÚvo
misterioso, daqueles que dormem nos círculos inconscientes dapsiquê humana.
Eu já contraíra, de fato, como o povo mineiro, para com a terra mineira
e até especialmente para com os puros ares que aqui se respiram, uma dívida que
considero irresgatável no curso de toda a minha vida.
Recolhido a estas serras - vai para dez anos - por imposição médica e por
necessidade de repouso e cura, daqui saí, graças à salubridade deste clima irrivalizável, renovado e refeito, podendo voltar ao trabalho lá nas distantes savanas verdes
do meu Rio Grande do Sul.
Retomando mais tarde o antigo posto de combate nas fileiras do grande partido em que assentei praça nos dias luminosos da juventude, nunca cessei de bemquerer e bendizer a vossa terra, que eu conhecera de perto, como terra da honradez, terra da liberdade, terra da pureza de costumes domésticos, unidade mediterrânea encastoada entre outros Estados da Federação, como se dentro dela, preservadas do contacto direto com as correntes alienígenas, aqui se guardassem melhor
do que alhures as tradições da Pátria, numa verdadeira arca de salvação nacional.
(Aplausos)
Estamos agora dentro da vossa oficina legislativa. Ela por si só simboliza a
soberania popular aqui representada.
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No crepúsculo do absolutismo, os próprios reis compareciam aos EstadosGerais, jurando respeito a umas tantas leis que deveriam reger as nacionalidades adolescentes.
É aqui precisamente, na Casa do povo mineiro, à face de toda a Nação, que
paraibanos, mineiros, gaúchos e todas as opiniões que conosco se entrelaçaram
para a pugna cívica de I~ de março, vêm solenemente repetir que, unidos ontem e
hoje, só nos separaremos diante da vitória comum. (Muito bem)
A luta das urnas não nos atraiu, nem a uns nem a outros, a ambição de go·
vernar a República pelo exclusivo prazer de orientá-la e dirigi-la.
Uma força mais poderosa e um princípio mais alto ditaram esta nobre aliança. Quando a nacionalidade contempla o desfalecimento dos caracteres mais rígidos, quando todas as traves da ordem republicana parece cederem sob a vontade
caprichosa de um homem que absorve o regime e amesquinha a Pátria, rebaixada
ao nível das senzalas, é necessário que as últimas reservas liberais do Brasil se conjuguem num só esforço, levando a todos os pontos cardeais a certeza de que ainda há
quem tudo sacrifique e empenhe para que não se extingam os últimos lampejos do
espírito democrático, ardentemente propugnado pelos nossos maiores.
Aqui, nestas altitudes, antes me·smo de 15 de novembro, varões preclaros já
haviam arvorado em norma habitual as práticas do liberalismo.
Lá, no extremo sul do País, homens que na sua maior parte já objetivamente desapareceram e outros que ainda lá estão, como relíquias de um passado benemérito, afirmaram ao Brasil que a República deveria ser o governo do povo pelo
povo e para o povo.
Tenho a franqueza de declarar-vos que lb mclinações filosóficas do meu espírito não me conduzem para o exagero das superstições políticas a ponto de acreditar que se possam reproduzir, na complexidade inextrincável do mundo contemporâneo, os dias áureos de Roma ou de Atenas, quando os cidadãos se reuniam na
praça pública, decidindo ali mesmo, na imponência dos comícios, sobre os destinos
da Nação.
A época que atravessamos só comporta o sistema representativo, e este mesmo sujeito cada vez mais aos processos de racionalização que transformam a política em direito.
O povo continua a ser a matriz da soberania que se delega, convergindo a soma de aspirações para o domínio dos patriciados mentais que orientam a marcha
dos povos e desdobram as etapas do progresso.
Por toda a parte a civilização traz ainda o cunho de certos espíritos predestinados, mesmo nesta fase de socialização crescente e avassaladora.
No passado, os próprios séculos chegaram a ser batizados com os nomes dos
grandes astros mentais ou políticos que haviam iluminado a trajetória das suas maiores conquistas. Os brasões de Péricles, Leão X, Luiz XIV são ainda marcos indicadores de culminância, ao longo das idades.
Como ontem, ainda hoje as elites conduzem as multidões. Estas canalizam
para aqueles núcleos de eleição o calor dos seus aplausos, a força soberana que as
anima, outorgando-lhes o justo título de representantes da vontade do maior número.
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Mas, quando se fala em minorias dirigentes, quando se seleciona no meio das
massas aquele aglomerado pequeno e luminoso que deve empunhar a bandeira da
vanguarda, ninguém ousaria dizer que os mandatários se devam contrapor à vontade dos mandantes, de que são apenas delegados, em nome de um ideal comum.
Cumpre sobretudo não esquecer jamais que, entre a inteligência desbravadora de novos horizontes e a obscura, porém, perseverante, decisão coletiva, os vínculos devem ser tecidos do mais puro idealismo e do mais alto desprendimento individual.
Por isso, quando sobre os votos de uma Nação se eleva, caprichosa e delirante, a teimosia de um indivíduo investido de um mandato público, nesse dia o mandatário perde inteiramente o rumo, deixa de ser o centro de gravitação das aspirações gerais, e lhe deve ser cassada, por um plebiscito exemplar, a confiança a que ele
não soube corresponder.
Esse é o caso atual do nosso País, que precisa de paz, de progresso e, sobretudo, da colaboração de todas as forças morais orientadas no sentido da fraternidade. (Aplausos)
Encerrado o ciclo das últimas convulsões armadas, durante as quais a própria
estabilidade do regime esteve a pique de soçobrar, ninguém ousaria supor que tanto
sangue infelizmente derramado não fosse o pe~or de um dia melhor, de uma hora
melhor, de um instante de apaziguamento em que, esquecidas as divergências, desaparecidas as separações cavadas pela guerra civil, pudéssemos chegar a um período de reconstituição financeira, de tranqüilidade interna e de respeito à vontade da
maioria.
Entretanto, qual o espetáculo a que assistiu a Nação nos últimos dias do mês
de julho deste ano? Ao mais deplorável de quantos registra a nossa agitada crônica
política. Privado daquela dupla vista que permite adivinhar à distância os movimentos ainda imperceptíveis a olho nu, o Governo da República não soube descortinar
as verdadeiras aspirações do Brasil e, imprevidente e incapaz, recorreu à mistificação e à força do poder, outorgado por todos os brasileiros, para impor um nome favorito aoGovemo, no quadriênio vindouro. (Muito bem. Aplausos)
Se a psicologia política não é um atributo peculiar a todos os indivíduos, se
a compreensão de certos fenômenos sociais só é possível aos que dispõem de uma espécie de antenas, que acusam os movimentos da periferia, então é necessário que na
praça pública, nas tribunas populares ou políticas, nas assembléias, nos centros comunais, nos campos e nas cidades, nas usinas e nas escolas, em toda a parte onde se
encontrem um livro, um sabre, um sacerdote, um operário ou um servidor da
Nação, é necessário que se proclame que o Brasil não pode desfalecer, nem ser
amortalhado na vontade constrangedora de um único indivíduo. (Prolongados
aplausos)

As pátrias só se recomendam e valem pew weal que as aquece; as vidas humanas só se elevam acima da craveira vegetativa se grandes forças morais as animam
na realização de um fim nobre ou de uma destinação altruística. Mas, toda vez que
um homem perde o respeito à magistratura de que está investido e se transforma em
simples chefe de facção para impor os do seu grupo, os da sua predileção ou simpa-
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tia individual ao eleitorado, abusando do poder ou dos tesouros, como armas de
corrupção ou de ameaça, nesse dia deve a Nação exigir solene prestação de contas
àquele que assim se afasta dos imperiosos deveres do cargo. (Aplausos)
Por vezes, os agregados sociais atravessam um eclipse de certas horas aflitivas, durante as quais todos os rumos como que se apagam às visões mais seguras.
Tal é a situação atual do Brasil.
No meio das trevas que descem, urge que uma voz se alteie para opor um
veto decisivo à atitude anti-republicana do poder federal, disposto a impor um candidato às unidades ainda desprovidas da suficiente energia cívica para reagir contra
o despotismo do centro. E indispensável que todos os protestos patrióticos se conjuguem e ressoem na majestade de um só clamor, levando a todos os recantos do
País o apelo supremo de resistência ao agressivo personalismo dos mandarins e convocando todos os cidadãos para uma grande jornada de colaboração e de fé. (Aplausos)

Somos os do Rio Grande do Sul, e o temos sido sempre, os escravos da vontade geral. Em quarenta anos de República, tudo temos dado à Pátria, sem nada lhe
pedir.
Aqui, nesta formosa Capital de Minas Gerais, Pinheiro Machado, o maior
dos nossos generais paisanos, aquele cuja memória conservamos com desvelado carinho no coração dos filhos do pampa, viu condenada a sua candidatura à Presidência da República. Não foi certamente aquele um ato de hostilidade pessoal ao grande cidadão. Era um veto político ao nome que aparecia naquele instante emoldurado pelas transparentes simpatias do Cate te. Dispunha Pinheiro Machado, então, de
um prestígio individual verdadeiramente incontrastável, nascido de qualidades fascinadoras. Rodeava-o, além disso, o ascendente de um governo cujo apoio precípuo
assentava na solidariedade das classes armadas.
Nada, porém, o desviou do cumprimento vertical de uma altitude nitidamente inspirada nos sentimentos democráticos. E ele soube, num gesto maior do que todos, dobrar a cabeça leonina à sentença da opinião. Quando podia ter desembainhado a espada, que não fora ainda vencid<'., e levado a guerra civil ao coração da Pátria,
outros nobres rumos se abriram à sua desambição proverbial e às suas tendências
conciliadoras.
E foi aqui mesmo, em Minas Gerais, que ele veio buscar o sucessor do Presidente Hermes da Fonseca, na pessoa do insigne Wenceslau Braz. (Aplausos)
Não era natural que nesta amarga conjuntura esquecêssemos a eloqüência
daquela fecunda lição, espelho da vida gaúcha, símbolo da nossa capacidade de sofrer e de servir.
Lá cultivamos, até os extremos, as nobres controvérsias cívicas. Por vezes,
a adversidade tem experimentado a nossa força de perseverança nas duras provações
da guerra civil.
Desde os primeiros dias do regime, a fatalidade de uma divisão histórica em
correntes rivais se acentuou no duelo bravio entre Júlio de Castilhos, o grande evangelizador da idéia nova, e Gaspar da Silveira Martins - o jequitibá da floresta como ele mesmo se denominava com tamanha propriedade. A porfia de gigantes só
terminou pela morte do último, sem que a diversificação dos rumos finalizasse. Ao
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contrário, a luta prosseguiu com altos e baixos entre os companheiros da primeira
hora, já então separados do primitivo partido republicano histórico. Assis Brasil,
Demétrio Ribeiro, Barros Cassai e outros dissidentes organizaram novas forças de
combate à inquebrantável energia de Júlio de Castilhos, que se manteve no poder.
Daí em diante, os republicanos gaúchos lutaram anos a fio pela ordem estabelecida no País. Em 94, a maravilhosa Divisão do Norte, com Pinheiro Machado à
frente, vem a Itararé, à ilharga dos rebeldes, para impedir, às portas de São Paulo,
que a revolução penetrasse no coração do País.
Cumprindo religiosamente os nossos deveres, nada pedimos ao Governo
Federal em recompensas ou favores para~ nossa terra.
A ela sempre tocou aquilo que tiveram as menores unidades da Federação.
Jamais os beneficiários da nossa dedicação irrestrita foram buscar entre os
nossos estadistas um só que lhes merecesse o apoio e a escolha para conduzir os
destinos da República.
Com tão rútila folha de serviços à comunhão, praticando, entre outras, as
virtudes da lealdade e da perseverança, justo era acreditarmos que o ato de Minas
Gerais a favor da candidatura do preclaro Presidente do nosso Estado para a mais
alta magistratura do País encontrasse nas forças políticas dominantes o eco de um
sincero e demorado aplauso.
Entretanto, ao nosso gesto de confiança, depondo o nome do nosso candidato nas mãos do Presidente da República, a fim de que ele o submetesse ao apreço dos
seus amigos, responderam-nos com um ato grosseiro de mistificação e de desordem,
organizando às pressas, entre cúmplices da situação, a candidatura Júlio Prestes
como expoente da vontade dos governadores estaduais. À força da opinião, tão eloqüentemente manifestada, cuidam opor-nos, do alto, a invencível pressão do poder.
Até hoje, só nos tem deslumbrado a paixão do desinteresse patriótico. O
Brasil jamais nos conclamou sem que deixássemos de acudir ao pregão, como soldados escravizados aos seus mais nobres ideais e mais sagrados anelos.
No momento, porém, em que uma vontade agressiva nos pretende cercear o
direito de sustentarmos nas urnas o nome de um homem que é digno de governar
o País, por títulos pessoais líquidos e com as credenciais da simpatia popular, cessa
o dever de uma solidariedade, que nos humilharia, e publicamente nos insurgimos
marchando desassombrados e firmes para o embate das urnas. (Aplausos)
Quando tudo nos levava a esperar a convergência simpática dos companheiros de ontem em torno de Getúlio Vargas, forma-se à última hora e sob as mais torvas inspirações, nos alçapões do Catete, um falso repúdio de 17 governadores!
(Muito bem. Aplausos prolongados)

Felizmente, em troca, de todos os recantos do País se levantam as adesões
prestigiosas e espontâneas. A pequenina Paraíba, o longínquo rincão do Nordeste
esquecido, logo nos estendeu os braços fraternais. E de todos os lados novos braços
a cada dia se nos estendem, de modo que em breve uma grande cadeia se fechará por
toda a parte, do Sul ao Norte, do Oeste ao Atlântico, do litoral ao topo das montanhas, pelas planícies e pelas coxilhas, tal como uma corrente galvânica que, passando de mão em mão, criará entre as vinte e uma unidades a certeza de.que as bandei-
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ras hasteadas pela Aliança Liberal flutuarão no dia aprazado nas adriças do Cate te!
(Bravos. Aplausos demorados)
Em nome dos meus companheiros de jornada, agradecendo ao povo de
Minas Gerais esta acolhida generosa e entusiástica, bem sei que a devemos menos
ao nosso valor do que à vossa generosidade proverbial. (Não apoiados gerais)
Volvendo os olhos para o último decênio da minha vida, revejo com enorme
saudade as horas que vivi entre estas montanhas inesquecíveis. Aqui verifiquei que
os primores da vossa hospitalidade excedem os seus maiores panegiristas; aqui apreciei a pureza dos vossos costumes domésticos, tão simples e tão sugestivos ao mesmo tempo; aqui pude assistir a um pleito eleitoral animado, testemunhando o vosso
ardor cívico e a limpeza dos vossos sufrágios políticos.
Sei que até a estas alturas nunca chegaram as restrições do estado de sítio
e que as revoluções não são do trato comum da vossa vida, afeita a resolver as disputas públicas no prélio incruento das armas.
Difícil é profetizar o dia de amanhã no Brasil.
Entramos na liça dispostos a levar a todos os pontos cardeais do País a.in tensidade de uma campanha à maneira americana, acordando as energias adormecidas
no centro e na periferia. Com a palavra e o exemplo já estamos contagiando a Capital da República. Dentro em breve irradiaremos por toda a parte a nossa ação polimórfica e a veemência das nossas concitações.
Seja, porém, qual for o ep11ogo da jornada, uma verdade é já transparente
como a luz solar - a de que esta é a mais bela campanha cívica a que o regime já
assistiu. Quem a conduz é o povo brasileiro. Como disse há dois dias à Câmara dos
Deputados: "Não há uma espada desembainhada, nem uma boca de fogo assestada
contra o Catete". Os eleitores é que formam os esquadrões da vitória próxima.
Não tomem, porém, os nossos adversários a nossa serenidade e tolerância
como sintomas de pusilanimidade. Os que ontem, intrépidos e incansáveis, sustentaram a estabilidade do poder não se acovardarão com as ameaças nem com o
temor das represálias. (Prolongados aplausos.)
Tragam às urnas de março a expressão legítima da vontade nacional. Transformem-nas os senhores da situação em repositórios de cristal, através de cuja transparência a pureza dos sufrágios se imponha a todos os espíritos.
Se assim não for, se nos pretenderem fraudar o direito de voto, se a conspiração das oligarquias dominantes quiser transformar os alistamentos em máquinas
fraudulentas para sufocar a voz dos que podem e devem escolher, se, afmal, ainda
houver o terceiro escrutínio do reconhecimento, roubando-nos a vitória honestamente obtida, então a Nação brasileira verá que os centauros do Rio Grande, os liberais de Minas e Paraíba, herdeiros do sangue dos inconfidentes e da pugnacidade
dos que expulsaram os holandeses, assim como as destemerosas comunhões do
Norte e do Sul, unidos num só bloco, saberão mostrar ao País que esta é uma Pátria
livre e não um navio negreiro.
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11
A REVOLUÇÃO

DISCURSO AOS PAULISTAS

Paulistas!
Aqui estou. Colhido na Capital da República pelo desencadeamento inesperado da luta armada, não pude vir desde logo ocupar um posto entre vossas fileiras
compactas. Ao cabo de tenazes esforços, despendidos por amigos dedicados, consegui chegar ontem até aqui para alistar-me ao vosso lado na pugna sagrada pela boa
causa - a da democracia brasileira comprometida por uma ditadura sem programa e
que transformou uma revolução de fundo popular e de anseios liberais numa deplorável aventura sem ideal.
A ditadura, que entregou a vitória a uma oligarquia de inexperientes e extremistas, esquecendo os compromissos da campanha política, a que deve o seu triunfo,
só deseja prolongar o ciclo de uma vida precária.
Oriunda de uma jornada gloriosa que se propunha a acabar com o poder pessoal dos Presidentes e a devolver à Nação, por um ato de força, o gozo da sua soberania inviolável, a ditadura é o símbolo do mais irritante e agressivo personalismo e
só marcou a data das eleições coagida pela pressão irresistível do Rio Grande do Sul,
nos dias inesquecíveis de março deste ano.
Mas ninguém acredita na realização dos comícios nem deposita a menor parcela de confiança nas promessas governamentais, e todos aspiram a pôr termo a este inaturável estado de coisas.
Desejando evitar a todo o transe a luta fratricida, empenhei o meu esforço
onímodo para que a ditadura se convertesse num Governo de concentração nacional - estuário de todas as correntes da opinião brasileira - que assegurasse ao povo
o direito de escolher ,num pleito livre, os artífices da sua vida institucional. Tranqüilidade pública e eleições próximas - tal foi o binômio em que circunscrevemos o
mínimo da vontade nacional.
Baldados foram, porém, todos os esforços, frustradas todas as esperanças,
graças, exclusivamente, aos íntimos desígnios da ditadura, como já o demonstrei em
carta estampada em todos os jornais cariocas e sem a menor réplica ex adverso.
Ante o insucesso da patriótica tentativa de um entendimento nobre, leal,
desinteressado, a luta armada era o epílogo inevitável. Para ele comprometeram-se
as maiores forças da opinião brasileira, cansada de ser ludibriada pelos mestres da
arte de despistar. Toda a história deste triste período caberia a rigor na curiosa sentença, que o padre Antônio Vieira transcreve no prólogo de um de seus livros "Con arte y con engano vivo lamitad del aíío;y con engano y arte vivo la otra parte."
A ditadura só tem atiçado o fogo das divisões e dos atritos entre os cidadãos
e os Estados. Ingrata e amnésica, menoscaba os gloriosos partidos do Rio Grande do
Sul, que tudo lhe deram, desde os votos de março até os soldados de outubro. A
criatura, guindada ao poder, apunhala o criador, que apenas lhe reclama paz, sin-
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ceridade de propósitos, eleições livres e ordem jurídica. No paroxismo da sua antropofagia política, a ditadura planejou legiões de um fascismo caricato, para devorar
os partidos, em cujo seio amadureceu a idéia liberal, que foi a bandeira da arrancada
vitoriosa. Os alvejados gaúchos rechaçaram a estúpida tentativa reacionária, e a ditadura passou a divertir-se, aplicando ao glorioso povo mineiro os métodos da sua
política de separação e de hipocrisia. O candidato da Aliança Liberal, que não quis,
a nenhum preço, em janeiro de 1930, ir a Belo Horizonte agradecer aos líderes
montanheses o lançamento de seu nome aos sufrágios populares, recomendou ao
venerando Presidente Olegário Maciel a adoção da idéia legionária, para esmagar
o valoroso PRM, que lhe sustentara com excepcional lealdade o nome nas urnas de
março. Dividindo, intrigando, prometendo, corrompendo, lançou a ditadura entre
os arraiais mineiros a cizânia de uma discórdia impatriótica. Ora bernardista, sob o
amparo direto do primeiro Ministro da Justiça que assistia às reuniões do PRM na
casa do próprio chefe desta agremiação, ora legionário, graças aos ofícios do Ministro da Educação (este mais tarde despedido e depois readmitido ao serviço), o J anus
discricionário tanto sentou o Dr. Arthur Bernardes no banco dos réus da sua justiça
excepcional, quanto ensaiou, pelo lamentável equívoco, a deposição do Dr. Olegário
Maciel!
Não é aqui o lugar de descrever os processos medíocres do atual Governo
Provisório. Baste, para estereotipá-los, recordar a indignidade praticada contra Adolpho Bergamini, suspenso das funções de seu cargo, sob a mais vil e injusta das
acusações, só e só para entronizar no Governo da metrópole o candidato dos chamados outubristas.
Governo de clube e de clã, de promessas e ficções, de mentiras e saldos
imaginários, de corrilhos secretos e de afllhadismo, confessadamente sem programa,
editando leis retroativas, extorquindo cartórios a funcionários exatos e os distribuindo como dotes de casamento, destruindo a majestade do Poder Judiciário com
aposentadorias inspiradas em ódios facciosos e prevenções individuais, amesquinhando os chefes militares e subvertendo as noções de disciplina e hierarquia nas
classes armadas, há vinte meses que ele arrasta uma vida inglória, tendo tudo
ensaiado aniquilar, na loucura de uma improvisação infantil, fruto de cérebros primários ou de vontades mórbidas.
O historiador de amanhã recuará espavorido ante esse caso de teratologia política, que reduziu o maior movimento de opinião deste País a uma mascarada de
carnaval suburbano.
Fostes vós, paulistas, as vítimas prediletas da ditadura. Unidade mais rica
da Federação, jóia mais preciosa da coroa brasileira, os dominadores adjudicaram
o vosso território aos estadistas da última desova revolucionária, para que aqui eles
experimentassem, como na ilha de Barataria, o gênio administrativo. Não compreenderam que São Paulo, subjugado pela força,era a morte moral da jornada de outubro.
Fora das posições oficiais, mas amando a vossa terra como a amam e admiram todos os brasileiros, bati-me desde logo para que o Governo do vosso Estado
fosse confiado a um dos vossos e de notória capacidade no trato dos negócios públicos. Inútil esforço; a ditadura outubristajurara governar as Províncias da Federação
com aquele descaroável critério político da paz macedoniana, que destruiu afinal

394

o império de Alexandre. Distribuindo entre os apaniguados, sem sentimento local e
sem preocupação de competência, a quase totalidade das satrápias, a ditadura
passou a sorrir naquele "deserto de homens e de idéias", como bem a caracterizou
o seu principal sub-responsável.
E ainda agora o chefe do Governo Provisório, com uma cordura lamartiniana, escreve ao Arcebispo de Porto Alegre: "concedi (sic) tudo quanto reclamara São Paulo, em matéria política, dando-lhe até o Governo que desejava ... "
A munificência ditatorial finge esquecer ter sido o Rio Grande do Sul quem,
revoltado com a conduta central, reclamara, em novembro de 1931, um "interventor civil e paulista". Só Deus e as paredes do Catete sabem quanto foi preciso
empregar de tenacidade persuasiva para arrancar ao Chefe da Nação o provimento
do Governo paulista por um nome tirado dentro dos quadros civis da vida deste
grande Estado. Mesmo assim, a nomeação vinha clausulada com as célebres restrições revolucionárias. Meses e meses, São Paulo pediu, suplicou, reclamou que lhe
permitissem os benefícios do selfgovemment, que ele praticamente usufruíra no
último quartel da monarquia. A ditadura, porém, não é apenas amnésica. É cega e
surda. A essa altura, o Rio Grande, por meu intermédio, lavrava, em princípios de
maio, o entendimento preliminar com a Frente Única de São Paulo, nobre instrumento de cooperação cívica destinado a arrancar o Brasil sem mais demora ao regime
da intolerância, da inércia e do arbítrio.
Processada a pouco e pouco, sob o império de razões supremas, a vossa
invejável unidade interna - Partidos, Classes, Cultos, Exército e Polícia, Homens e
Mulheres - fizestes na tarde imortal de 23 de maio um Governo vosso, espelho do
vosso querer irresistível, e o impusestes à ditadura transviada.
Esse, o Governo que a ditadura vos concedeu! ... Sobre a injúria, a irris!fo.
Depois, ante o fracasso de um entendimento geral, que tomasse inadiável
a data das eleições e pusesse termo à política de cavilações, divisões e achincalhes
aos justos melindres de cada Estado, erguestes a 9 de julho, nos matos deste inabordável dreadnought da Honra do Brasil, a bandeira da redenção pelas armas. O apelo
à força para o advento da lei.
A ditadura, circunscrita ao oficialismo, permite-se taxar de reacionário o
movimento, que aí está transbordando as raias da previsão mais otimista, vencedor
certo e próximo das últimas resistências do Governo de fato.
Reacionário por quê? Por que entre as suas fileiras servem os antigos partidários da situação desposta em 24 de outubro? Meta, porém, a ditadura a mão nos saldos de consciência, que ainda possa ter, e diga se essa circunstância constitui uma
volta ao passado. Se constitui, olhe a ditadura os quadros dos seus minguados servidores e veja como neles esplende a flor do passado recrutada em quase todos os
Estados para ornamentar a glória dos modernos salvadores.
Reacionário é o Chefe do Governo Provisório, inimigo das liberdades públicas, apóstolo indulgente do empastelamento de jornais, premiando os criminosos
com discursos e panegíricos, partidário da organização de milícias políticas.
Reacionário pintado de vermelho é o homem que em dezembro de 1929 negociou com o Sr. Washington Luiz a mais inacreditável das capitulações para a
honra do Rio Grande, confiando ao General Firmino Paim Filho a fórmula de uma
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rendição indigna da Aliança Liberal à sentença de urnas viciadas pela corrupção e a
fraude.
Um dia a Nação saberá nas últimas minúcias a história daquela ignomínia
sem parelha, travestida depois de habilidade política ou de manobra despistatória,
como se a purificação de uma Pátria pudesse brotar de vertentes envenenadas pela
mistificaç!Io, o embuste e a felonia.
Em janeiro de 1930, duzentos mil paulistas saudaram nesta admirável cidade
o candidato da Aliança Liberal, no qual divinizavam o homem capaz de conduzir o
Brasil a uma hégira política.
Esses duzentos mil paulistas eram ontem as vozes que fizeram revolucionário
o então Presidente do Rio Grande do Sul, como ele há tempos o confessou. Hoje,
milhões de vozes paulistas perdem o acento primitivo só porque condenam os desatinos de um Governo que traiu os compromissos da jornada.
Não, meus concidadãos. O movimento de agora é, como o de ontem,
impregnado do mesmo sentimento liberal e patriótico. Os erros dos homens e as
culpas do passado fundem-se ao calor de sentimentos novos e de idéias assentadas.
Não é uma restauração o que todos nós queremos. Queremos e havemos de repor a
Revolução no leito de conquistas políticas, em que defluía a sua corrente cristalina
na madrugada de 24 de outubro de 1930. Do sono cataléptico destes vinte meses, a
Nação desperta e caminha resoluta com as armas na mão, para recomeçar a vida nova.
Fingindo ignorar as causas do levante, os patriotas da ditadura a querem
filiar ao propósito separatista. Eles bem sabem que nos caluniam, como não ignoram
o estado de espírito simpático com que a opinião do Brasil inteiro acolheu a aurora
de 10 de julho.
Não pleiteamos para nós. Nenhum de nós é parte do doloroso conflito. Ele
se trava entre a Nação espoliada, como Autora, e a Ditadura madrasta, como Ré.
A vitória há de caber à Nação, seja como for.
Todas as campanhas têm os seus extravios e os seus extraviados. Todas as
Igrejas têm os seus Pedros. Mas todas as religiões têm a sua hora de ressurreição.
A nossa não tardará a soar.
Partidário da paz entre os brasileiros, amigo da ordem, resisti até o fim a
aceitar a solução violenta para o formidável dissídio entre o Povo e o Poder.
Não contribuí de modo algum para alimentar o espírito de revolta, embora
o considerasse justo. Curvei-me afinal ante a evidência dos fatos. Os Partidos do
Rio Grande do Sul transmitiram diretamente a São Paulo a palavra de solidariedade.
Pesando maduramente as grandes responsabilidades de delegado da confiança dos
meus correligionários, não quis, de caso pensado, dar expressão defmitiva a um vocábulo ou carregar nas cores de uma deliberação irremediável.
Os chefes gaúchos decidiram com os chefes paulistas de mão a mão.
Soldado da minha gente, conservando o Rio Grande e o meu partido no
altar do meu derradeiro fanatismo, só me cumpria estar aqui ao lado dos paulistas,
vencendo para isso obstáculos e perigos.
Eu diria com maior exatidão -estar ao lado dos brasileiros.
E aqui estou. Até onde as minhas forças derem para empunhar um fuzil, até
onde a minha inteligência puder para cooperar nas vossas decisões, tudo é vosso.
Mandai. Eu obedecerei.
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A EXALTAÇÃO DE SÃO PAULO E A PROMESSA DOS GAÚCHOS

Meus Patrícios!
O espetáculo de São Paulo em armas entusiasmaria mesmo os cépticos. Há
uma estranha beleza nesta metamorfose marcial. Um povo de trabalhadores despe a
blusa e veste a farda. Tudo aqui deslumbra a imaginação mais ardente. O movimento, que a esta hora se espraia por cinco frentes de batalha, tem tais características de
ordem e disciplina, que diríamos assistir apenas a uma parada patriótica.
O delírio do poder já juncou de cadáveres este solo fecundo. Falei com muitos por cujos lares a morte traçou o signo das primeiras desventuras. Ninguém,
entretanto, amaldiçoa o sacrifício, que tem alguma coisa de religioso. Grande e belo
Brasil, que assim enrijas a fibra de teus filhos para a inevitável amargura do sofrimento!
E pensar a gente que testemunha uma luta civil, ingrata pugna de irmãos,
criada apenas pelas vaidades de mando, pela mediocridade de apetites subalternos,
prolongando o exercício do poder discricionário além dos limites naturais, na displicência de quem se quisesse eternizar na comodidade da casa alheia!
Como se iludem os escassos defensores do Catete, quando, arrogantes e
impermeáveis ao senso comum, acreditam poder dominar os insurretos pelas armas!
Os caporais da ditadura esbofam-se a apregoar que isto aqui é um motim de
políticos ambiciosos. Decididamente, Júpiter enlouquece primeiro os indivíduos
que deseja perder. A mesma incompreensão do fenômeno político, a mesma
estreiteza de vistas, o mesmo horizonte oficial confinado entre os muros de um
palácio.
O Chefe do Governo Provisório supõe deslustrar o ímpeto de 9 de julho,
escrevendo no seu manifesto que ele procede da reação dos vencidos de outubro.
Mas reparai, brasileir'os, na insensatez da afirmativa oficial. Confrontai-a com
a evidência dos fatos e tirai as conclusões devidas. A esta hora, a ditadura mobiliza
todas as forças de que pode dispor, para atacar os nossos Exércitos; a Nação inteira
ouve o sino do Cate te tocar o rebate de fogo; o sinal de· perigo ilumina todos os cruzamentos do território; a Imprensa, amordaçada, limita-se a publicar os comunicados do Ministério da Guerra; as prisões regurgitam de encarcerados políticos e militares, inclusive Generais da ativa; todos os peões são colocados no tabuleiro da
luta; o Chefe de Polícia da Capital da República abandona o cargo e assume o comando de tropas; a moratória está decretada; fechadas as academias; de fogos acesos, a esquadra; aeroplanos, armas e munições encomendados a toda pressa aos
Estados Unidos; as estações de rádio da metrópole vomitam noite e dia, sob o
controle oficial, apelos, objurgatórias, panegíricos e informações; uma atmosfera pesada oprime a respiração nacional.
Tudo isso por quê?
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Exclusivamente porque os antigos situacionistas de São Paulo tenham alçado
o colo nos campos de Piratininga? Apenas isso? Mas, então, brasileiros, de duas uma:
ou os vencidos de outubro eram a quase unanimidade, que só os azares da política deslocaram provisoriamente do poder, ou a ditadura, pela soma de seus desmandos, conseguiu arregimentar contra a sua duração não simplesmente os adversários,
que lhe seriam naturais, mas a quase totalidade da opinião brasileira.
Bem sabe a ditadura que está conscientemente deturpando a verdade dos
acontecimentos e comprimindo no simplismo de uma explicação solerte o incomensurável panorama da luta de hoje.
Avivemos a memória dos esquecidos. A 29 de outubro de 1930, São Paulo,
quase como hoje, abria ao Chefe da Revolução vitoriosa as portas de Itararé e o
trazia nos braços, entre o delírio de aclamações, até o vale do Para1ba. Por que
mudou este povo? Teria sido naturalmente ele quem mudou ou foi a ditadura quem
no poder destingiu a pele para se transformar de produto do povo em usurpadora
de funções de confiança'?
Por mais que agitem em escaramuças inúteis os batedores discricionários,
não lograrão escapar à fatalidade daquele terrível dilema, entre cujas pontas de
platina sucumbe a cavilosa ingenuidade dos que traíram os compromissos da inexcedível jornada liberal e revolucionária de 1929 e 1930.
Não, meus concidadãos, São Paulo não é um arraial de fanáticos, donde
ressurge das cinzas um passado de processos definitivamente sepulta dos. As águas
que foram na torrente caudalosa e se despenharam no abismo não remontarão
jamais às nascentes.
São Paulo é hoje a metrópole da renovação brasileira. Aqui, neste altiplano
majestoso, ainda se guardam imperecíveis ao esquecimento dos homens dois cultos
imortais: o de Deus, simbolizado na figura de José de Anchieta, rasgando o frouxel
das selvas com os clarões da sua fé intrépida, e o da Pátria, que nestas colinas históricas, à beira do Ipiranga, consubstanciou no grito do primeiro Monarca a voz da
independência política.
A renovação, que vamos realizar, não será, porém, obra sectária de exclusões
e vinganças medíocres, executadas pelo medievalismo de um tribunal de Santo
Ofício partidário, nem pretende considerar o Governo como um instrumento político de detestáveis ajustes de contas, abrindo entre vencidos e vencedores um sulco de discórdias eternas.
O Brasil está a exigir de todos os seus ftlhos confiança progressiva nos seus
destinos, operosidade e honradez nos processos de administração, métodos racionais
de governo, verdade e lisura nos documentos oficiais e, sobretudo, espírito de cooperação inteligente. Todos juntos, empurrando ladeira acima o carro das nossas
dificuldades, muito teremos de sofrer e suar para chegarmos ao cume das montanhas. Suprema loucura constituiria, por isso, na insignificância da nossa população
proporcionada à imensidade do território e no reduzido luzeiro das nossas elites,
querer ainda proceder a novas divisões arbitrárias, arrogando-se os fariseus o direito
de sumariamente excluir dos ônus do serviço público os adversários e os desafetos,
só porque sejam adversários e desafetos.
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Para organizar-se uma aparelhagem aprimorada de representação popular,
atualizando-se as fórmulas do direito público nacional, de acordo com a experiência de dois regirnens e as necessidades do País, na peculiaridade dos seus contornos
morais, econômicos, intelectuais e cívicos, foi que se fez a revolução de outubro.
Esse .o pensamento dos que, como eu, a pregaram e a realizaram.
Desgraçadamente, a obra de todos foi, por culpa de poucos, transformada
no privilégio de alguns.
Recaímos no erro oligárquico, na infalibilidade do poder, na mentira orçamentária, na sobrecarga de impostos, nos abusos de força, na repressão das greves
pela polícia, na prescrição dos mais capazes.
Os bonzos da nova era inauguraram numa Indochina festiva o pagode de
novas divindades exóticas. Um pequeno grupo de iniciados passou a ser o depositário daquela essência imponderável, que, de olhos no céu e mãos enclavinhadas, convencionaram denominar o espirito revolucionário. A chama sagrada tanto poderia
iluminar a ditadura proletária como o Estado corporativo. A extrema direita e o
bolchevismo confundiram-se paradoxalmente nos rumos do mesmo destempero. No
fundo, afora as exceções indispensáveis, nada mais do que uma cortina de fumaça
ocultando a paixão do poder e a grosseira usurpação de funções. Durante vinte
meses, os sacerdotes do novo culto fizeram e refizeram programas de governo nas
sinagogas de clubes divertidos, cópias medíocres de um jacobinismo fora de moda,
alijaram servidores sinceros e desinteressados da causa, caluniaram funcionários exatos, puseram sob suspeita infamante serventuários probos, degradaram os militares
amantes exclusivos da sua classe, exploraram divergências políticas, atacaram a
vida dos Partidos, exaltaram a indisciplina nas classes armadas, criaram o clima da
desordem geral e da confusão delirante.
Como na Rússia dos czares, a desgraça atingia em cheio os que não se dobravam ao aceno do gabinete secreto, que tudo resolvia em noitadas boêmias, entre fumaradas de charuto e cigarradas amáveis, desde o plano Niemeyer até a reforma do
ensino, desde a diplomacia até a limpeza pública da metrópole, desde a administração paulista até o expurgo da magistratura, desde as questões fiscais até os problemas da saúde pública.
Uma rajada de insânia varre há quase dois anos o nosso desventurado País.
Aqui, é Laudo de Camargo, Magistrado impoluto e paulista da gema, deposto por um simples bilhete do punho de um Capitão indisciplinado. Ali, é Pires de
Albuquerque compulsado da Corte Suprema porque, como Procurador-Geral da República, denunciara e acusara os vencidos de 22 e 24, isto é, porque cumpria o seu
dever. Acolá, é o gabinete do primeiro Ministro da Guerra derrubando sumariamente Generais do comando de Regiões, por processos inéditos na administração
do Exército.
Tendo encontrado um povo quase unânime em aclamá-lo a 3 de novembro
de 1930, o ditador consome o tempo dividindo, desunindo e separando.
Essa, num rápido esboço, a Revolução deles. Esse, o resultado do espirito revolucionário. Essa, a confonnidade com os fins revolucionários. A bandeira é
grande e vistosa. Cobre todas as misérias, abriga todos os contrabandos, protege todas as felonias. Contra ela, ergueram-se os que sinceramente pela Revolução
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mais fizeram, nos dias incertos e sombrios de janeiro a setembro de 1930. Nenhum
de nós poderia transigir com essa deturpação grosseira dos objetivos que nos
levaram à luta armada. Seria indigno de nós que nos acumpliciássemos com os algozes de São Paulo e com os que transformaram o culto da incompetência na característica desta era de tristezas mortais.
Reclamamos, então, já em novembro de 1931, a volta imediata do País ao
regime constitucional através de um pleito limpo e livre.
E, desde aí, começamos a subir o áspero calvário de novas renúncias e sacrifícios. Nenhuma injúria nos foi poupada. Sobre nós desabaram as injustiças e as
ignomínias. Os sátrapas, contentes, cataram no dicionário todos os nomes feios para
jogá-los sobre as nossas cabeças. O espz'rito revolucionário ressonava, nédio e feliz,
recostado às almofadas do poder. O próprio Chefe da grei não poupou os reclamantes aos remoques da sua acerada ironia: Não, não eram idealistas os que da planície
clamavam pelo retorno aos quadros da legalidade. Os arautos não passavam de saudosistas aflitos pelas poltronas macias do Palácio Tiradentes e pelas delícias do subsídio. Os idealistas eram eles: os que carregavam dia e noite, a leito de pato, o peso
das interventorias; os que receberam na partilha dos sacrifícios os cartórios e as promoções, por vezes em partidas dobradas; os que, em torno dos Ministérios, como
abelhas laboriosas, viviam fabricando o mel da própria independência; os que, além
da anistia, albardaram, como castigo, com soldos em atraso; os que, na alegria de
uma vida imprevista, desfrutavam pingues postos na administração civil. Rude foi
a luta. Dia a dia iam caindo as máscaras que ocultavam aos olhos do povo a fisionomia de certos regeneradores. Depois, foi o clamor universal. Ao pregão dos partidos,. à voz dos traídos, juntou-se o tropel das aspirações coletivas.
A idéia-força ganhara os contornos de um autêntico imperativo nacional.
Apesar disso, a ditadura contemporizava. Fiel à cartilha do maquiavelismo indígena, ela não enfrenta; desliza. Pequenina e escorregadia, passou a apelar para as tergiversações e adiamentos. A sabedoria popular crismou-a para a História com o apelido de tapeadora. Tão forte era, porém, a maré das exigências, que veio a designação da data das eleições. A ditadura, constrangida, capitulava no papel, com o evidente propósito de, na primeira curva do caminho, imitar o chanceler da Alemanha imperial e declarar o seu próprio decreto um simples chiffon de papier.
A descrença do povo na palavra de tais homens quebrou, então, os diques
das derradeiras resistências ao sentimento de ordem, com o apelo às armas, que aí
estão cintilando ao sol das primeiras vitórias.
Ei-la, brasileiros, de pé, a nossa gente!
O Rio Grande do Sul; siderado na hora do desencadeamento do temporal
pela precipitação dos acontecimentos, retoma rápido o ritmo da cooperação indispensável à vitória comum. Confiai. Borges de Medeiros e Raul Pilla são caracteres de
bronze. Eles disseram que viriam. E virão. Ninguém faltará ao compromisso assumido. O Rio Grande não tem dois pólos magnéticos. Toda a sua história pode ser traçada na linha equinocial da dignidade cívica.
Os primeiros tropéis, já os escutamos ao longe, entre os clarões da alegria vitoriosa. Se os vivos não se erguessem de pé nos estribos dos corcéis velozes, com a
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lança na mão e a carabina à bandoleira, como na planície sagrada, em que Napoleão
viu eclipsar-se a glória do império, eu poderia repetir aqui a invocação imortal:
Debout, les morts!.
De pé, os mortos. A cavalaria de Bento Gonçalves surgiria do túmulo para
tomar de assalto as rampas em que dormem na pontaria as metralhadoras da ditadura. As horas desta estão defmitivamente contadas.
Paulistas, o Rio Grande do Sul desperta do choque inibitório e se levanta.
Esperai, resisti, confiai!
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RECORDANDO O PACTO ENTRE MINAS E O RIO GRANDE

Concidadãos!
A data de hoje representa na crônica política do País uma efeméride memorável, certamente perdida no tumulto dos acontecimentos que estamos atravessando.
Há três anos, precisamente em 5 de agosto de 1929, a Capital da República
assistia ao estrepitoso rompimento de hostilidades entre as bancadas· de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul coligadas e a política então. dominante no Brasil.
Não testemunhara ainda o novo palácio da Câmara dos Deputados uma jornada assim solene quanto inolvidável.
Desde a reação republicana, o Parlamento, a pouco e pouco diminuído
em suas prerrogativas pela hipertrofia do órgão executivo, fora atacado de paralisia progressiva em seus centros de iniciativa e resolução, votando quase mecanicamente todos os projetos e só os projetos portadores da chancela governamental.
Afásico e inerte, tinha aspectos de uma tristeza funerária. Vozes perdidas e sem encontrar acústica, aqui e ali, quebravam a superfície daquela indiferença glacial.
O povo desertara as galerias, de resto colocadas tão distantes do recinto, como se
quisessem significar, na sua expressiva mudez, que aquele edifício era o túmulo de
uma soberania destronada e não o estuário amazônico de todas as correntes da opinião brasileira.
Para que se operasse o mil\lgre do surge et ambula, não fora, entretanto,
necessária a participação divina. Bastara para o ressurgimento a simples intervenção
corajosa de um grupo de homens animados do espírito de renovação liberal.
Quando nos abeirávamos de mais uma transmissão periódica da suprema magistratura do país, alguns brasileiros ainda não contaminados pela descrença de dias
melhores organizaram uma força partidária de extraordinária eficiência, apoiada nas
simpatias populares, com o fito de disputar nas urnas a investidura presidencial ao
candidato que merecia as preferências iriequívocas do Chefe da Nação.
Entre o desígnio e a ação mediara a duração de um relâmpago. Do dia para
a noite o País assistiu, entre desconfiado e atônito, à fragmentação do bloco majoritário, que há longos anos usufruía as vantagens do Governo.
O instinto divinatório das turbas indicou a estas, desde logo, a posição mais
adequada às aspirações nacionais, por aquela dupla vista tão comum ao senso das
coletividades.
E a 5 de agosto de 1929, uma onda de transbordante entusiasmo aquecia todas as dependências do Palácio Tiradentes, regorgitantes de uma multi dão nunca vista naquela zona polar. Era o povo na sua contextura mais exata, era a mocidade universitária, era a flor da intelectualidade metropolitana, era a sociedade carioca representada pelos expoentes da aristocracia feminina, eram militares e diplomatas,
proletários e juízes.
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Grande pugna de inteligência! Nobre controvérsia da palavra falada, restituindo ao mandato público a sua majestade necessária! Prólogo de uma campanha
renovadora, síntese dos anseios de uma Pátria!
Foi naquele dia que os líderes de Minas Gerais e Rio Grande do Sul plantaram, no entrevero dos apartes, entre aclamações e protestos, os marcos da maravilhosa cruzada.
Que reclamávamos então, invocando os sentimentos e opiniões da maioria
dos brasileiros?
Antes de tudo, eleições verdadeiras, extinção do poder pessoal dos governantes, separação entre a vida administrativa e a política, proscrição do predomínio dos
corrilhos, liberdade de reunião e pensamento, não-intervenção do Executivo nos comícios eleitorais; em suma, que o poder regressasse do deserto estéril das minorias
exclusivistas para o franco sufrágio das maiorias.
Tão forte era, então, o nosso inabalável querer, que, no limiar da contenda,
pusemos o problema na exatidão de seus termos peremptórios: ou um pleito livre,
fiscalizado por magistrados, ou o apelo à força.
Lembro-me ainda de que, quando proferi a frase, que se tornou célebre,
"vamos para o pleito das urnas ou quiçá para o prélio terrível das armas", a assistência coroou as minhas palavras com tão ruidosos aplausos que eu tive ali, de plano, a
certeza de que verdadeiramente nos encontrávamos em um autêntico divisor de
águas.
Longa foi a caminhada entre exaltações e desmaios, entre altitudes e quedas,
entre espinhos e consolações.
Deus marcara no destino do Brasil que em outubro de 1930 soasse a hora do
desabamento de um mundo e do começo de outro.
Graças à convergência de circunstâncias múltiplas, entre as quais a todas sobrelevava a ação da Aliança Liberal, como centro de proselitismo, desencadeou-se
a revolução prometida e desejada. Vitoriosa ela, abriram-se ante o País perspectivas
sedutoras. Começou a germinar a semente das esperanças. Rasgaram-se em frente de
nós horizontes e horizontes.
Desgraçadamente, a revolução, que nascera liberal, tornou-se opressora e reacionária. O movimento, que vinha do povo e para o povo, deslizou sorrateiramente
no plano inclinado das camarilhas suspeitas. A bandeira renovadora passou a acobertar o predomínio dos incapazes. Quase não há um right man num right place.
As próprias pastas de Governo esterilizam-se na vacância por meses e meses.
Condenáramos a hipocrisia orçamentária que a ditadura dissimula em saldos
fictícios os deficits apavorantes, provenientes não só da sua incontinência nos gastos,
como da assustadora queda na arrecadação dos impostos. Deblaterávamos contra o
escorchamento dos contribuintes, e a ditadura, com uma imprevisão alarmante,
mata a galinha dos ovos de ouro, elevando em proporções inacreditáveis as taxações
antigas, do mesmo passo que inventa novos ônus fiscais. Nesse capítulo, os governantes provisórios chegaram à perfeição de exigir retroativamente o pagamento do
Imposto sobre a Renda, arrancando das associações de classe os mais veementes
protestos.
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Exigíamos respeito às garantias de indemissibilidade e inamovibilidade dos
juízes, e a ditadura, pelo seu chefe responsável e pelos seus agentes adjetivos, cometeu o sacrilégio de aposentar magistrados sem enunciação de causa, apenas obediente a prevenções inconfessáveis, quando não chegou até ao escândalo de exonerar
sumariamente desembargadores.
Atacamos o monopólio do câmbio, e a ditadura o reinstituiu com requintes
fantásticos.
Acusamos o Governo deposto de falsear as taxas cambiais, e a ditadura reduziu o poder aquisitivo da nossa moeda à casa de pouco mais de zero, enquanto, com
uma ingenuidade comovente, afixa todos os dias num quadro negro tabelas de opulência nababesca.
Sobre os inadvertidos valorizadores do café choveram os anátemas, e a ditadura engendrou uma fórmula semelhante, por processos diversos, estimulando os
plantadores estrangeiros, que começam a despertar da letargia para uma concorrência perigosa ao nosso principal produto de exportação.
Imputávamos às administrações passadas, como um crime, o deficiente controle na aplicação dos dinheiros públicos e a insuficiente fiscalização do Executivo,
e a ditadura praticamente anulou o Tribunal de Contas, reduzindo-o a uma inutilidade burocrática, pois que o registro dos créditos é feito a posteriori.
Fulminamos com as apóstrofes da mais justa indignação o atentado à autonomia paraibana, e a ditadura levou vinte meses oprimindo o sentimento local de
São Paulo, partilhado como Cristo no jogo de dados entre militares ambiciosos,
ao mesmo tempo que reduzia a administração das outras unidades federadas a pecúlio castrense, distribuídas as suseranias provinciais entre os rapazes do peito, aglutinados numa oligarquia delirante.
Clamamos, sem cessar, contra o desgoverno do Exército, e a ditadura subverteu todas as noções de hierarquia, desmoralizou os comandantes de Regiões, reformou injustamente oficiais da mais alta distinção, transferiu alguns, que se manifestavam favoráveis à constitucionalização, premiou outros que preconizavam a perpetuidade dos atuais dirigentes, sujeitou a tropa ao comando de oficiais de posto subalterno, aniquilou o prestígio dos velhos chefes e matou os estímulos decorrentes
dos sentimentos de justiça e disciplina.
Reclamávamos que o provimento dos cargos fosse feito em concursos rigorosos, com a supressão do afllhadismo e do nepotismo, e a ditadura demitiu a torto
e a direito, na cegueira de vinganças estúpidas, substituindo as vítimas da prepotência por amigos escolhidos, quase sempre sem critério de capacidade regularmente
apurada.
Triste balanço de desilusões e erros, que a esta hora faz daqui sumariamente
aquele que, a 5 de agosto de 1929, hasteava na fogueira dos debates parlamentares a
bandeira da transformação liberal.
Sinto-me, porém, à vontade para articular contra os trânsfugas da palavra
empenhada este irespondívellibelo.
Nada devo· à ditadura. Ela me deve tudo quanto um homem pode dar a uma
causa, inclusive o silêncio em que tenho vivido, para não aumentar as amarguras da
Nação.
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Dia virá, se Deus quiser, em que trarei ao Brasil o testemunho documentado
das grandezas e misérias da jornada de outubro.
Desse confronto espero sair mais alto no juízo imparcial dos contemporâneos, antecipando aos olhos de todos um capítulo do juízo fmal, para os que
faltaram à confiança do povo brasileiro.
Não concluirei, entretanto, esta comemoração, sem deixar aqui, clamando
em meu lugar, duas comprovações das minhas afirmativas de hoje.
Confronte a Nação as promessas da Aliança Liberal nos documentos do seu
atribulado candidato com a palavra de um dos homens que atualmente orientam o
Governo Provisório. Refiro-me ao primeiro interventor em São Paulo.
Ao passo que nós afirmávamos ter recorrido às armas para a implantação
do Governo popular, desvirtuado pela situação deposta, o atual chefe de polícia
do Rio de Janeiro, discursando nesta Capital, exclamava: "Vós, homens sinceros,
amadurecidos pelo trabalho e temperados pela luta, interpretareis com mais lealdade minhas palavras do que qualquer outro que tenha formado sua mentalidade nos
bancos acadêmicos, aprendendo a sofismar a verdade e a se imbuir de um falso espírito jurídico, ou a se saturar dessa democracia decadente, mera fonte de renda dos
políticos profissionais."
No dia seguinte, o mesmo líder outubrista dizia ao Correio da Tarde, em
entrevista sensacional: "Sou de opinião que só uma minoria consciente e enérgica,
que aja em seu próprio nome, sem acobertar-se com a capa das unanimidades, será
capaz de imprimir rumo seguro à obra de reconstrução nacional."
Eis aí como pensa um dos expoentes da ditadura e que é hoje o seu sustentáculo favorito. Medite a Nação no abismo a que nos conduziria a vitória dos nossos
adversários.
Mas ainda não é tudo, para que o Brasil forme uma idéia definitiva sobre a
duplicidade dos seus atuais condutores políticos, cujas opiniões e juízos se forjam
na conformidade dos interesses passageiros de cada hora ou se inspiram na subalternidade dos apetites de mando.
Falando a 14 de maio último no Palácio Tiradentes, o Chefe do Governo
Provisório procurou caracterizar as origens e defmir os matizes dos movimentos
armados que antecederam à vitória de outubro.
Querem os brasileiros recordar o conceito do ditador, formulando um diagnóstico político acerca das subversões da ordem anteriores à arrancada de 1930?
Ei-lo aqui na sua literalidade: "A cadeia histórica desses diversos impulsos
de rebeldia teve sua expressão mais característica no puritanismo cívico dos
movimentos de 22, 24, 26 e 27. Caldeada nessas tentativas, a revolução far-se-ia, necessariamente, no momento em que se extremasse o conflito existente entre a mentalidade nacional e os interesses dos agrupamentos partidários, impossibilitando
qualquer conciliação."
O ditador considera as explosões de 22, 24, 26 e 27 como expressões as
mais características de puritanismo cívico.
A palavra é hela.
Agora, voltemos a medalha e escute a Nação o que o mesmo homem,
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quando líder da bancada do Rio Grande do Sul, dizia na Câmara dos Deputados em
agosto de 1924, a respeito dos dois 5 de julho.
Saboreiem os nossos concidadãos as mercuriais flamejantes do Parlamentar
de ontem e confrontem-nas com os panegíricos do que é hoje beneficiário dos nossos sacrifícios: "Sr. Presidente, esta sedição que acaba de ser jugulada não tinha um
fim construtor, um intuito de nobreza nem a flama justificativa de um ideal. Nada
disso. Era, por sua natureza, pelos seus fins, puramente negativa. Um dia esses
homens que iludiram a Nação, conspirando para assaltar os poderes públicos, ludibriando a confiança que neles se depositara, como encarregados da manutenção da
ordem pública, de guardas vigilantes das instituições constitucionais, um dia violaram o seu pacto de honra, para voltarem as armas contra essas próprias instituições,
amatulados em uma revolta de quartéis, unidos apenas sob a base comum do instinto de destruição."
Hoje, puritanismo cívico; ontem, sedição puramente negativa."
Para que acrescentar quaisquer outras palavras à eloqüência destas exumações, quando Janus, acareado consigo mesmo, desafivela com as próprias mãos a
máscara de uma sublimidade comovente?
Mercê de Deus, as armas empunhadas pelo Brasil sobre a unanimidade dos
corações patrióticos valem por uma cominação de sangue a esse triste destino de
uma hipocrisia revoltante.
O dia de amanhã apagará com a vitória esta quadra de falsidades e ludíbrios.
Ainda bem.
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111
A VOZ DAS OPOSIÇÕES
{1935/1937)

O NOVO LIDERE A CRÍTICA DA REVOLUÇÃO DE 30

16-5-1935

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. João Neves. (Palmas no recinto, tribunas e galerias.)

O SR. JOÃO NEVES (Palmas prolongadas no recinto e nas galerias) - Sr.
Presidente, as oposições brasileiras congregadas vêm dizer ao País a sua palavra,
no pórtico da jornada parlamentar.
Não se prendem, para isso, exclusivamente, às regras do estilo.
Inspira-as, em seu pronunciamento categórico, o dever de rasgar as avenidas
que se propõem a trilhar.
Depois dos fundos e sangrentos dissídios, que dividiram a família brasileira,
a impressão do observador imparcial é de que não houve apenas subversão de um
regime. Todos os valores foram profundamente alterados na sua estrutura. Mas nem
só isso, que já seria muito. Parece que assistimos a uma transposição de pólos.
As erosões profundas, cavadas na superfície do solo, acabaram invertendo
posições que se tinham por inamovíveis.
Tudo indicava que outubro de 1930 demarcasse as duas margens, entre as
quais deslizariam as águas renovadoras, fixada em cada uma a bandeira simbólica.
Conservadores e revolucionários dariam ao País o proveito de amadurecer as colheitas da nova ordem, guardando em justo equil1brio os ímpetos da inovação inconsciente e os atrasos do misoneísmo retrógrado.
Tomaria corpo afmal a velha aspiração de todos contra as unanimidades passivas e as oligarquias audazes.
Poderíamos navegar pelo mar trevoso, sem o risco das rotas desconhecidas.
Sabem a Câmara e o País que isso desgraçadamente não aconteceu. Em
quatro anos de aventuras e sobressai tos discricionários, tudo se desarticulou na voragem dos imprevistos. Apagaram-se os rumos predeterminados, quebraram-se
compromissos solenes, estalaram discórdias rematadas na guerra civil.
Confrontando, sem mágoa, nem rancor, o m,apa da atualidade com as
cartas anteriores, quem fugiria ao espanto das mutações imprevistas? Há, como a
Atlân tida, continentes submersos. Países desapareceram. Vulcões entraram em inatividade. Onde se erguiam as agulhas de cordilheiras imponentes, a chateza da paisagem
indica o sentido das depressões. Em troca, montanhas inesperadas erguem-se no
lugar de vales desaparecidos.
Precisamos recomeçar com coragem a reconstrução da casa desde os alicerces, que o terremoto sacudiu.
Para isso, aqui estamos.
Escuso-me de dizer quem somos. Muitos de nós já transitaram pelas alturas
do poder e pelo Parlamento, ligando os nossos nomes à rudeza das campanhas.
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Mas não são as pessoas que contam nesta altura dos acontecimentos.
Um título apenas ousamos exibir aos nossos concidadãos, como garantia de
sinceridade na obra de amanhã:
É o nosso diploma de sofrimento.
Não chega a ser um capital apreciável para lucros. Nem isso pretendemos,
dispostos a persistir no trabalho tenaz de reabilitar o homem público por um longo
apostolado no interesse do bem comum.
Não nos enfileiramos entre os imediatistas sôfregos. Buscaremos recuperar as
perdas pela obstinação de dar e não pedir.
Encontramo-nos na encruzilhada das mesmas resistências ativas. Serve-nos
de mínimo comum divisor de aspirações públicas o pensamento de reerguer oBrasil desta crise de indiferença e desencanto, transfundindo-lhe a vitalidade necessária
no curso da depressão política, social, econômica e financeira que o martiriza.
Não se percam os nossos adversários em pesquisar a procedência de cada um
de nós. Bastar-lhes-á, para justificar a nossa aliança, que corram os olhos pelas próprias fileiras e verifiquem que também lá nem todos provêm das mesmas matrizes.
Que vimos fazer aqui?
Cumprir a nossa missão constitucional com patriotismo e firmeza. Somos
delegados de poderosas correntes da opinião nacional, incompatíveis com a situação dominante por motivos que adiante explicarei.
Não é uma justa de politicantes desavindos, mas uma pugna patriótica. Não
nos divide apenas o poder, mas os rumos e os métodos.
Quanto a mim, não me eximirei de dizer-lhes que aceitei o posto de Líder
dos meus eminentes companheiros, ·apenas porqut< não me oferecia uma taça de
néctar, mas de fel.
Conheço hoje, Senhores, os aspectos lancinantes da vida. Creio que a minha
própria voz não tem mais o timbre das campanhas passadas. Vela-a o veneno das
amarguras que se sofre, perdoa, mas não se esquece.
Aqui estou, porque, entre a ação de ontem e a de hoje, não há um milímetro a modificar. Não me exigiram a contrição, que eu não faria, menos por orgulho profano do que por persistência nas mesmas convicções.
Fico onde estava em 1930, intransigente pela renovação necessária.
A Revolução, ademais, não se discute na sua existência. É fato consumado.
Os homens é que têm de se acomodar dentro dos acontecimentos, raciocinando
com uma mentalidade plástica, para escaparem aos anacronismos.
Este é o ano da graça de 1935. Sejamos, portanto, 1935 e nada mais, cumprindo os nossos deveres de brasileiros dentro das condições da atualidade.
Assim pensamos todos, assim nos haveremos de comportar entre as fronteiras da realidade.
Ampara-nos o antecedente histórico, com João Alfredo, Saraiva, Rodrigues
Alves, Affonso Penna, Rio Branco e Joaquim Nabuco, servindo à República, a
serviço da Pátria.
Não trazemos nas mãos o facho das vinganças incendiárias, nem pretendemos um ajuste de contas pessoais até o últinio vintém.
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Queremos ficar debaixo e só retornar ao poder pelos meios adequados. Não
o escalaremos jamais a desoras, abrindo-lhe as portas com as chaves falsas do acordo. (Muito bem!)
A crítica dos erros de ontem vou fazê-la já, como justificativa das nossas
atitudes presentes. Não será um raid de destruição ao território inimigo, mas um testemunho da nossa boa fé, aceitando o combate pelas idéias e os métodos, quando, a
preços tentadores, poderíamos acomodar-nos entre as hostes da maioria. (Muito
bem!)
Agora, entremos resolutamente na arena.
Ditadura sem rumos
Consumada a vitória revolucionária pelas armas de 1930, a subversão não se
podia confinar na simples atmosfera de aplausos, embriagando-se com o vinho espumante do triunfo fulminante e fácil. A hora dos heróis e dos lenços vermelhos não
tardaria a passar com a rapidez de todas as horas históricas. O País já dera tudo aos
que tudo lhe prometiam.
Pode-se dizer, sem exagero, que caminhamos desde Porto Alegre até às extremas do Paraná entre duas alas de povo comovido e crente; renovando-se, no prosaísmo destes tempos sem arroubos, a expedição litúrgica das Cruzadas. O Centro e o
Norte foram como cordilheiras vulcânicas, em erupção inesperada.
Mas a expectativa das massas é ainda mais impaciente do que a dos indivíduos. Não havia desaparecido do céu a luz dos últimos rojões, nem morrido o eco
das últimas charangas, e já a Nação exigiu rumos, providências e reformas.
Consumara-se um dos maiores anseios da alma brasileira, preparado durante
quase um decênio pela melancolia de tentativas frustradas. A idéia da transfiguração revolucionária começara na exaltação de Copacabana. Um cenário de beleza
ateniense contrastara com uma Esparta de bravos. Parece que Deus prepara os
grandes acontecimentos com usura, como assiste providencialmente a lenta formação dos homens e dos vegetais, nos ciclos do nascimento e da semeadura, do crescimento e da maturidade, pólos que a vida e a morte enlaçam nos elos da mesma
cadeia.
A cada desastre, surgiam novos adeptos fervorosos. E a idéia marchava entre
conspirações e levantes, vítimas e derrotas, sedimentando no espírito popular a
crença de que o Brasil só se purificaria pelo fogo e pelo ferro. As águas seguiam o
seu curso, ora por caminhos angustiados, vencendo obstáculos, ora desaparecendo
da flor da terra; às vezes, com o ímpeto das enxurradas, outras tímidas, mas persistentes. Houve os que desertaram às bandeiras metralhadas e os que a elas se incorporaram, em longas alternativas de depressão e de febre.
A idéia-força progredia, porém, sob os olhos desavisados do poder, que a
podia ter vencido antes da tormenta, adiantando-se aos seus objetivos. A paternidade das revoluções pertence mais à rapidez dos conservadores do que à audácia dos
exaltados.
Afinal, as torrentes se tomaram irresistíveis e caudalosas com a fragmentação do bloco majoritário da política brasileira, causa imediata e direta da subver-
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são. Vivíamos aquele minuto histórico em que, para deflagrá-la, bastava a emoção
de um grande motivo.
Mas a posse do poder não é suficiente para legitimá-lo. Um homem só governa, verdadeiramente, se encarna uma aspiração coletiva, profunda e definida, correspondente ao sentimento do País. Desde que se abre um conflito de proporções
imensuráveis entre a Nação e o governo, ou o governo se conforma com o imperativo da Nação, ou transforma o mandato público em abuso de confiança. (Palmas.)
Já o velho Thiers exclamava no parlamento francês: "Os governos têm um
juízo infalível e inapelável. Sabeis qual é? É o acontecimento. É preciso que a política seja confirmada pelos fatos. Quando eles não a confirmam, não há aplausos
que possam infirmar esse juiz supremo."
Qual foi, porém, o espetáculo que a opinião contemplou nos primeiros dias
da renovação prometida? Um ept1ogo demasiado medíocre para a grandeza do drama.
Esperava-se o dinamismo de providências fulgurantes, marcadas de autoridade incontestável, rápidas como a ação militar, acertadas no alvo das necessidades
transparentes, cortando o fio de todas as hesitações, provendo a todas as dificuldades, obediente à sistemática de um plano inspirado no bem comum.
Triste desilusão. Os construtores não valiam como artífices, o que demonstraram como destruidores da ordem estabelecida. Só oito dias depois é que a Revolução decretava a sua Lei Orgânica, quando o primeiro Governo Provisório não terminava o ciclo das 24 horas sobre 15 de novembro, para lançar o ato inicial, apesar
de lá se haver demolido mais de um século de monarquia, com todas as dificuldades
de expatriação de um imperador venerado pelo povo, trôpega imagem de um grande
ancião que caminhava às portas do túmulo para as tristezas do exi1io.
Em 89, o Brasil era um País quase sem comunicações, servido precariamente
por alguns quilômetros de estrada de ferro e uns vagos fios telegráficos ao longo do
litoral.
Em 1930, estávamos na época trepidante do automóvel, do avião e do rádio,
aproximando a enormidade das distâncias.
Àquele tempo, tratava-se de um golpe militar vibrado de surpresa no coração
do País, com escassa repercussão na periferia. Em 30, o movimento era de larga envergadura e partia de todos os extremos da Pátria, sitiando praticamente em três semanas a Capital da República.
E, assim, os meses se passaram entre o pitoresco das entrevistas jornalísticas
e a derrubada dos funcionários, num moto-contínuo de decretos em safra de superprodução alarmante entre discursos mais ou menos incendiários, floração de clubes
jacobinos, pactos de estações de água, tentativas legionárias, inocuidade de denúncias sem provas, entredilaceramento de ambições, retalhando o País entre proconsulados castrenses, disputando civis e militares o primado sobre a soberania, divididos
e separados os autores da campanha, num conflito das rivalidades latentes. (Apoiados.)

Se a polícia trazia em perpétuo dissentimento os indivíduos, nem mesmo se
cuidava com método da economia da casa devastada.
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O governo entregara de início a administração das finanças a um técnico
laureado. A sua gestão foi menos uma batalha com as dificuldades apremiantes do
que com os companheiros de governo e conselheiros colaterais.
Tudo seria possível admitir e tolerar na liquidação do balanço revolucionário. É da índole dos grandes movimentos o tumulto entre os vencedores. Mas, se
um departamento devesse escapar às marchas e contramarchas dos dominadores,
esse seria certamente o das fmanças públicas e da regularização da vida econômica,
profundamente perturbadas pelo acúmulo de erros, de causas nacionais e universais.
Não se justificava sequer que a ditadura se convertesse sob todos os aspectos
num campo de hesitações babilônicas. A Revolução não fora vagamente o triunfo de um general sobre outro, pouco mais fraco no volume das tropas ou menos
inexperiente no segredo da guerra.
Não. A Revolução fora um movimento nítido e profundamente popular
nas suas origens - vaga que ventos favoráveis encresparam de todos os quadrantes,
até destruir a muralha vacilante de 40 anos de existência.
O Sr. Getúlio Vargas contou na pi:imeira hora com uma Nação quase inteiramente magnetizada pela esperança ele ressurreições milagrosas e entregue sem reservas à discrição da sua vontade onipotente. Nenhum outro homem, em qualquer
trecho da História do Brasil, alcançou jamais a glória do Chefe do Governo Provisório. Nem os próceres da Independência lograram reunir, em tomo da idéia, igual
soma de dedicações.
Tanto era o seu poder de fascinação sobre todas as camadas da opinião, que
ele nos levaria, com poucos protestos, para a extrema direita, ou à extrema esquerda, na tarde de 3 de novembro de 1930. Dispondo de uma matéria plástica insuperável, tudo se resumia em engenho e tenacidade, para que aquele bloco granítico se convertesse nas perfeições da estatuária.
Mas todo esse capital foi criminosamente dissipado num tal delírio de prodigalidade,que o historiador imparcial estremecerá de espanto, por não se lhe ter deferido em tempo a curatela adequada.
A eterna desculpa para os adiamentos consistia na relembrança dos erros
passados, repetindo-se estribilhisticamente. a cada passo a monotonia dos libelos,
como se precisamente o vulto desses desvios não houvesse sido a causa do movimento que hauria a sua justificativa histórica da necessidade indeclinável de se corrigirem os equívocos, reparando as faltas e restabelecendo o império do bom senso,
da economia e da lei.
Não me perderei no emaranhado dos fatos, apontando omissões e deslizes.
Os acontecimentos são de ontem. Autores, vítimas e testemunhas, aqui estamos todos os brasileiros nesta dolorosa contemporaneidade da crônica, incapazes de nos
deixarmos ludibriar pela cegueira das vinganças ou pela desenvoltura das paixões.
A meu parecer, na hora em que tombava com o governo deposto o regime,
até a maioria dos que o sustentaram no desmoronamento fmal sentia a necessidade
de se pôr termo ao sistema e aos métodos, que o haviam longamente pervertido.
Toda a questão entre vencidas e vencedores reduzia-se, no fundo, à escolha
do processo de transformação. Quase ninguém mais escondia os defeitos que emper-
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ravam a máquina do Estado e divorciavam a Nação irre.conciliavehnente dos governos desamparados.
Tínhamos chegado ao divisor das águas. De um lado, estava a experiência
dos fracassos acumulados, a confissão íntima de que vivíamos da ficção das fórmulas. Sem eleições verdadeiras, a Democracia implantada na Carta .Política mal disfarçava a nudez oligárquica.
Só certas épocas de prosperidade econômica artificial mantinham a euforia
pública.
Hoje, como ontem, em plena pugna parlamentar, não esconderei a imensa
série de benefícios que a primeira República trouxe ao Brasil, sobretudo na ordem
material, nem regatearei a justiça a homens que, no meio dos erros inevitáveis à
contingência humana e à falta de organização básica da vida nacional, deram à coletividade exemplo de superioridade indiscutível.
Bastaria mencionar, como florão de louvores, a circunstância de terem sido
todos os supremos magistrados deste País, de Deodoro a Getúlio Vargas, impressionantes padrões de honorabilidade pessoal. (Palmas.)
Não valeria isso, Senhores, no tumulto das nossas divergências e no quadro
da nossa miséria cívica, um título de exaltação, quando outros países do continente
assistiram, nas crises da elaboração ceutenária da sua vida pública, ao espetáculo
degradante de caudilhos sem escrúpulos, confundindo o erário nacional com a propriedade privada? (Palmas.)
Mas, sem dúvida, o tronco apodrecido estava condenado ao desabamento.
Uns prefeririam, apegados ao preconceito da ordem material, tentar a enxertia evolucionista, vitalizando as últimas seivas moribundas pelos processos da cultura artificial, abrigando sob estufas cautelosas o vegetal in extremis.
Quantos eram, Senhores, os que assim pensavam? Não eram quase todos os
que partilharam, na União e nos Estados, das responsabilidades do poder nos últimos 20 anos?
O problema como que aterrava os condutores políticos vacilantes, entre empunhar o alvião da derrocada ou calafetar as fendas, que desciam as cimalhas,
ameaçando a estabilidade dos alicerces.
A própria revisão constitucional, arvorada entre as campanhas de Rui Barbosa, encontrou obstáculos intransponíveis no misoneísmo agressivo do mundo partidário, temeroso de que o aperfeiçoamento do sistema pudesse fazer ruir o castelo
de cartas, sustentado na instabilidade dos equilíbrios suspeitos, mantidos à custa
dos grandes regionalismos, que se revezam no poder para a correção artificial da
igualdade das prerrogativas federalistas.
Desiludida a Nação da coragem renovadora dos seus dirigentes, entrincheirados no rigorismo das fórmulas, repontavam os levantes episódicos, formando a cadeia das rebeldias sucessivas, que remataram na vitória de 1930.
Nem aquelas explosões dramáticas conseguiram, desde logo, o milagre de sensibilizar os centros do comando e responsabilidade.
Basta que se rememore nesta assentada a opinião emitida aqui nesta tribuna
pelo então líder da bancada sul-riograndense, o Sr. Getúlio Vargas.
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Ainda troavam os canhões revoltos os de 1924 nos muros de São Paulo,
quando o futuro chefe da Revolução de 1930 assim duramente estigmatizava o ato
de muitos daqueles que, depois, dentro do ciclo revolucionário, haViam de com ele
partilhar, numa fragmentação paradoxal, os compromissos do poder discricionário: "Esta sedição que acaba de ser jugulada não tinha um fim construtor, um
intuito de nobreza nem a flama justificativa de um .ideal. Nada disso. Era, por sua
natureza, pelos seus fins, pUramente negativa. Um dia, esses homens que iludiram a
Nação, conspirando para assaltar os poderes públicos, ludibriando a confiança que
neles se depositara, como encarregados da manutenção da ordem pública, de
guardas vigilantes das instituições constitucionais, um dia violaram o seu pacto de
honra, para voltarem as armas contra essas próprias instituições, amatulados· numa
revolta de quartéis, unidos apenas sob base comum do instinto de destruição."
O Sr. Salles Filho -Mas V. Ex~ ignorava essa opinião do Sr. Getúlio Vargas,
quando preconizava sua candidatura à Presidência da República?
O Sr. Amaral Peixoto - Desejava, apenas, saber a opinião do Sr. João Neves,
na época em que o Sr. Getúlio Vargas expendia essas considerações na Câmara dos
Deputados.

O SR. JOÃO NEVES - Respondo ao nobre Deputado que acaba de me
interrogar, como respondo ao ilustre colega, cujo nome declino, Sr. Salles Filho; respondo a todos, dizendo que formei entre aqueles que preferiam a evolução à revolução; e o fiz conscientemente, receoso dos desbordamentos do movimento revolucionário, sempre confessando desta tribuna que nunca pretendi ter os antecedentes
históricos de revolucionário. Sou homem que se incorporou à revolução, porque a
revolução estava feita nas consciências. Não sou, porém, como o Sr. Getúlio Vargas,
que a tratava de "motineiras de quartel" e que depois a chamou de "puritanismo cívico da Pátria"! (Palmas.)
O Sr. Amaral Peixoto - Em 1926, V. Ex~, na cidade de Cachoeira, reuniu
os provisórios do Rio Grande para investirem contra essa mesma revolução. V. Ex~,
por conseguinte, apoiava integralmente a opinião do Sr. Getúlio Vargas. (Palmas.)

O SR. JOÃO NEVES - Tenho por já respondido o aparte com que me
distinguiu o nobre Deputado da Capital da República. Nenhum prazer maior, Senhores, poderia neste momento vir ao meu encontro do que travar com meus dignos
adversários um daqueles debates coloridos do tempo da jornada pré-revolucionária.
Não é de meu feitio pôr as minhas idéias dentro de uma ordem sistemática.
Prefiro fazer o discurso com os apartes e fazer que as idéias repontem do tumulto
da discussão. Se escrevi o que queria dizer, foi porque desejava imprimir um caráter
de serenidade ao debate e pesar numa balança de precisão as palavras que deveria
proferir.
Não tardarei, porém, a voltar a esta tribuna e terei, então, a honra de
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entreter com meus nobres adversários o debate, no ponto em que o desejarem colocar. (Palmas.)
Pouco importa que a incoerência do Sr. Getúlio Vargas, sete anos depois,
viesse a esta mesma Casa e taxasse a revolta de 1924 como elo de "uma cadeia de
puritanismo cívico!"
Mas o princípio já se transformara em sentimento, com todo o ímpeto de uma
velocidade inicial verdadeiramente dominadora. O sangue, que tingira as areias de
Copacabana, criara a primeira categoria de mártires. A mística da purificação pelo
sacrifício despontava de todas as almas inquietas pela sorte do Brasil. O Centro, o
Sul, o Norte e até o hinterland selvagem recebiam a contaminação revolucionária,
semeada entre lances de abnegação e bravu.ra.
Quando uma diretriz sucumbe na chateza dos cambalachos, os heróis sedesfiguram no entremez. Mas, quando a resistência se aprimora no sacrifício, criado
o ciclo do heroísmo, cedo ou tarde a vitória transforma as vítimas em santos, e os
vencidos em vencedores.
Tudo conspirava para esse desfecho.
Bastou que se acendessem as controvérsias entre as correntes políticas, a·
propósito da sucessão presidencial de 1929, para que se fragmentasse o bloco majoritário da política brasileira.
Estava virtualmente triunfante, desde essa hora, a subversão do regime. Era
suficiente que alguns homens intransigentes e tenazes não afrouxassem o combate,
recompondo ligações a cada descalabro, insensíveis ao desencanto e à fadiga.
Não sou decididamente sectário do critério marxista, na interpretação materialista da História. Penso que não é apenas o fator econômico a causa das revoluções. Aliás, o próprio Lênine o disse. Ao lado das solicitações da miséria, creio que as
paixões humanas, quando atingem certas temperaturas equatoriais, podem levar de
roldão instituições e governos.
Mas, ainda aí, forçoso é reconhecer que a crise do café, ocorrida em fms de
1929, contribuiu poderosamente para o desenlace preparado.
Ademais, a rajada da revolta estava dando a volta ao continente, rebentando
por toda parte, desde as Repúblicas do Pacífico até a grande democracia platina,
todas elas sacudidas por abalos profundos.
Instaurado o Governo Provisório, desde as primeiras semanas assistimos,
confrangidos, às manifestações da sua incapacidade para construir. Os materiais
sobejavam nos almoxarifados da boa vontade. Faltava, porém, quem, com mão
firme no volante, imprimisse direção à marcha. O homem, que recebeu todas as
torrentes brotadas das mil vertentes da consciência insubmissa do Brasil, para acionar os dínamos da renovação, encerrou um período apto a encher o País de reformas e benefícios na monotonia dos conta-gotas exasperantes.
Não foi decerto sem razão que o Sr. Getúlio Vargas acabou por uma confissão comovente aos que tudo lhe alienaram em troca de melhores dias.
A 14 de maio de 1932, depois daquela série de ensaios e decepções, referida
por um dos combatentes de primeira linha, o Ditador proclamava, ainda nesta Casa,com uma franqueza digna de registro: "A reação pelas armas não antecipou progra-
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mas para se impor ao povo brasileiro, nem isso seria imprescindível. Movimentos desta natureza se orientam menos por cláusulas previamente assentadas do que pelo
instinto da realidade, posterior aos acontecimentos."
Entreguemos ao juízo da posteridade essa espantosa declaração de neutralidade na escolha dos meios com que se debelassem os descalabros que afligiam a Pátria.
Um homem assume o comando dos exércitos, subverte a ordem material,
sacrifica a vida e bens dos seus concidadãos e espera que os acontecimentos se incumbam de mostrar-lhe os caminhos da reconstrução reclamada!
Não sou, Senhores, fetichista de bíblias políticas, nem creio que a vontade
humana possa conter dentro de um leito indesviável· as vagas que a revolução
acumula.
Mas seria a primeira vez que alguém dispusesse uma ordem de coisas estabelecidas para aguardar da volubilidade dos fatos as diretrizes supremas, hoje para a
esquerda, amanhã para a direita, oscilando pendularmente nas 24 horas do dia.

O Sr. Júlio Novaes - Mesmo porque a Revolução foi feita sem programa
meditado e preestabelecido.
O SR. JOÃO NEVES -Chegarei lá.
Aceito que o determinismo dos sucessos possa fazer variar a conduta dos
governos dentro de certos limites flexíveis, mas sem quebra da unidade de ação nas
grandes linhas fundamentais.
Que pensaria o mundo de Lênine, Mussolini ou Hitler, se fundassem na loteria dos acontecimentos o êxito prometido aos seus concidadãos em troca das liberdades públicas sacrificadas?
Hoje, já nem são os programas teóricos que regem a ação administrativa com
todas as características da continuidade indispensável ao triunfo. Tão premente é a
imposição de realizar, que se substituem os programas vagos pelo pragmatismo dos
planos.
Nada disso, porém, preocupou o chefe da Revolução, entregue ao orientalismo da inércia, concertando alianças e tragando companheiros, como se o Brasil
tivesse transigido com a queda de um regime, para que o tempo se gastasse em intrigas palacianas, competições e veraneios.
Não negaria eu jamais- nem o poderia fazer- ao Sr. Getúlio Vargas o desejo íntimo de acertar na escolha de soluções.
O mal irreparável resultou, porém, da inatividade infecunda, que o perdeu, e
sobretudo da lamentável e enciclopédica falta de conhecimento dos problemas que
a Revolução encontrara e criara.
Já o velho Montaigne, sempre sutil nos ensaios, aconselhava que se não encomendassem sapatos grandes para pés pequenos.
A verdade é que os dias se consumiram nas soluções a retalho, improvisadas
à pressão das necessidades imediatas, gastando-se o tempo usurário em questiúnculas medíocres.
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Nunca se viu semelhante contrafação ditatorial. Se o governo timbrava em
declarar que não tinha objetivos determinados, os programas espocavam de todos
os lados, estranhos e contraditórios, numa audácia de indisciplina que lembrava as
épocas torvas da confusão e da anarquia.
Cedo, a descrença invadiu os mais otimistas, e as questões do Estado recaíram nos conct1ios da rua, sonegando ao Governo o alimento da confiança popular.
Surgiam a cada passo os curandeiros felizes, manipulando receitas milagrosas
ou panacéias infalíveis.
Perdida a noção de comando, pulverizada a autoridade discricionária, as
ameaças pairavam no ar e as conspirações brotavam dia-a-dia.
O conflito entre os responsáveis eternizava os casos pessoais, como se uma
política de generais chineses, a cada momento, lograsse explodir nas secessões e
desforras.
·
Retratando dias como aqueles, poder-se-ia aplicar ao consulado da segunda
Ditadura Republicana a mordacidade de Trotsky ao governo de Kerenski: "Desse
governo, pode-se dizer em suma que até os dias de outubro passou por crises difíceis e só no intervalo das crises existia."
Urgia sair quanto antes do cipoal. A falência da construção estava definitivamente decretada pela opinião pública. Ainda aí, não soube ou não quis o Sr. Getúlio Vargas encontrar a melhor das soluções.
·
Para que recordar o drama da constitucionalização?
A crise chegou afinal ao epílogo amargo na gloriosa insurreição de São
Paulo, aumentando as divergências profundas. Qualificou-a o Sr. Getúlio Vargas, em
documento público, de "motim de políticos decaídos", esquecido de que assim ultrajava a quase unanimidade de um povo em armas, apoiado pela opinião desarmada da maioria dos brasileiros.
Os fatos provaram, mais cedo do que se supunha, que aqueles amotinados
não eram a escória de um povo entregue à fúria do despeito e do ódio.
É verdade que os nossos adversários a taxaram de contra-revolução, a fim de
tirar partido ocasional dos acontecimentos. Não discutirei a classificação, mas só a
aceito pedindo de empréstimo, ao velho De Maistre, um conceito admirável: ''uma
contra-revolução, não por ser uma revolução contrária, mas por ser o contrário de
uma revolução."
A verdade, Senhores, é que ela se destinou a paralisar os estragos de um
grande movimento, que a falta de rumo dos seus executores transformara de reação
salvadora em lento suicídio de todo o País.
Voltemos comovidos aquela página, tarjada com as cores da tristeza fratricida, como uma das maiores afirmações da nossa capacidade de heroísmo e sacrifício, despendida de lado a lado pelos brasileiros que se empenharam na luta.
O Sr. Presidente - Advirto ao nobre Deputado que está finda a hora do
Expediente.

O SR. JOÃO NEVES - Em virtude da advertência de V. Ex~, peço
conservar-me a palavra, a fim de prosseguir oportunamente. (Palmas no recinto e
nas galerias. O orador é vivamente cumprimentado.)
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A FALÊNCIA DE UMA REVOLUÇÃO

17-5-1935

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. João Neves.
O SR. JOÃO NEVES (ContilUlando) -Sr. Presidente, se corrermos os olhos
pelo panorama ditatorial, em busca de realizações que tornem o epüogo digno de
um grande movimento revolucionário, capaz de marcar com traços indeléveis a obra
de uma geração, seremos obrigados a reconhecer-lhe a estrepitosa falência.
Não me animaria a contestar que, naquele largo trato de tempo, todos os esforços fossem negativos a que muitas das obras iniciadas ou ultimadas não mereçam
isoladamente os nossos aplausos. Nem mesmo desejaria furtar o juízo dos meus
pares à imparcialidade do meu testemunho, atestando que certo número de colaboradores do poder discricionário deu patrioticamente à Nação as suas energias, com
o propósito de edificar alguma coisa de apreciável.
Mas, -o julgamento da empresa não pode ser feito em departamentos isolados
ou em esforços pessoais incansáveis.
As revoluções que triunfam não devem ser jamais uma obra fragmentária nem
se as pode ajuizar pela compenetração de auxiliares exatos ou a criação utópica de alguns institutos beneméritos. Para isso ninguém faria uma revolução. A sentença, que
absolve ou condena os movimentos, não será jamais informada na justeza de certos
detalhes ou no êxito de certas providências.
A revolução é um todo. A sua estrutura tem linhas fundamentais insubstituíveis. Podem estar incorretos certos detalhes. O essencial é que o arcabouço seja perfeito. Sistema de fronteiras demarcadas a compasso, pouco importa a vastidão dos
terrenos em que se movem os seus construtores. Indispensável é defmir-lhe o estilo
arquitetônico, sob pena de não passar a construção de uma cataplasma de remendos.
Ora, senhores, nenhuma concepção defmida presidiu à ação ditatorial. E
não há um só dos nossos adversários capaz de sustentar sinceramente o contrário.
No fundo, se o Sr. Getúlio Vargas pudesse ler na conscjência dos seus íntimos, nela
encontraria a mais terrível das condenações.
Longe vão os tempos em. que os partidos, fortalecidos pelos erros do poder,
conseguiam derribá-los para posse exclusiva do Governo, como instrumento de
gozo ou de vingança.
Não foi isso o que seguramente pretenderam os arautos e os deflagradores da
Revolução de outubro. Não estava nos nossos cálculos nem nos nossos compromissos o assalto' às posições, o ôte to i de lá pour que je m )i mette.
A Nação não tem acústica para semelhante propaganda.
Se ela nos acompanhou até o supremo sacrifício, foi na persuasão de que os
artífices não eram amadores nem estelionatários políticos.
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Todos os grandes abalos da ordem estabelecida constituem virtualmente atos
sinalagmáticos entre condutores e conduzidos. Esses entregam àqueles um capital de
confiança em troca de benefícios públicos. Só os povos atacados do delírio anárquico, na hora das crises comiciais, serão capazes de enfeudar a vida, a fortuna e o futuro a chefes que não sabem o que querem ou não sabem o que fazem. (Muito bem.)

Revoluções de quadros e de estrutura
Georges Valois classificou bem as revoluções em revoluções de quadros e revoluções de estrutura.
As primeiras esterilizam-se na rotação dos homens e dos partidos; as últimas mudam corajosamente a infra-estrutura política e social das nações.
A Revolução brasileira, porém, não foi nem uma nem outra coisa.
Não foi revolução de quadros porque desde os primeiros passos perfilhou
muitos dos que mais acerbamente a combateram.
Quem não viu, senhores, o lenço simbólico cingindo nas suas cores escarlates o pescoço de tantos que a 23 de outubro assinavam as listas de presença na
ante-sala do Palácio Guanabara? (Muito bem.)
Quando o barco do regime soçobrava, os ratos abandonavam o convés, naquela fuga precipitada que em todos os lances da história marcou com um perfil
indelével as tibiezas do adesionismo.
Não condeno a quem quer que seja. Sou dos que pensam que um movimento de tamanhas proporções não se poderia manter como obra de exclusivismos
estreitos ou de reservas sectárias, reproduzindo-se no panorama emancipador a odiosa categoria de vencedores e vencidos.
A instância da guerra estava tem1inada. Num país como o nosso, de uma lamentável pobreza de homens, só um desvairado pretenderia criar uma tábua devalores pessoais ungida com os óleos do historicismo revolucionário.
Dividir o Brasil em dois hemisférios inimigos fora subverter a necessidade da
cooperação indispensável a qualquer obra coletiva.
E, além disso, como apurar os forais da nobreza renovadora na confusão dos
últimos levantes?
Postos de margem os títulos de genuinidade, só um caminho se abria aos responsáveis pela nova obra vigente - a aceitação sob as bandeiras de todos os brasileiros de boa vontade, dispensando a cada um o tratamento merecido pelos seus antecedentes morais e pelo grau de sinceridade com que trouxesse ao governo a sua contribuição cívica.
A safra dos pudores farisaicos tinha de acabar, como acabou, na esterilidade
das colheitas e desgraçadamente nem sempre o critério das adoções se informou
nestes requisitos necessários. Os dominadores não tardaram a introduzir nas tarifas
do adesionismo isenções curiosas enquanto se abriam para a flor dos inimigos as
portas do contrabando.
Se hoje corrermos os olhos pela alta administração do País e dos Estados, a
verdade, senhores, é que sobram revolucionários a posteriori e primam pela ausência os dedicados da hora difícil.
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Saturno devorou, em digestões abaciais, aqueles que pregaram, prepararam
e desencadearam a Revolução.
Mas, se não se operava sequer a transposição dos quadros, muito menos se
realizavam as modificações de estrutura.
A Revolução estacionou melancolicamente, sem aprofundar a raiz das suas
conquistas. Não é do meu programa analisar nesta assentada a carta política que ora
nos rege. Força, porém, é confessar que, afora disposições apreciáveis, ela não passa
de uma espécie de confecção mal ajustada aos deslocamentos ideológicos do período pós-revolucionário.
Não contesto que na Assembléia Nacional estivessem muitos brasileiros notáveis, mas a obra não os recomenda senão parcialmente e isso devido ao período
de atonia que a Ditadura criou, destruindo todas as forças organizadas de renovação.
Voltamos quase ao mesmo sistema de governo, reincidimos a bem dizer nos
mesmos erros. O que é bom é velho, e o que é novo constitui uma incógnita que só
a experiência dirá de sua praticabilidade. (Apoiado.)
Quando infirmo de negativista a obra discricionária, não é porque a atual
também não o seja. Quero apenas, dentro do primeiro período, demonstrar-lhe o
inconstestável fracasso.
O Problema Educacional
Senhores Deputados, as revoluções têm acima de todos um índice revelador
da sua eficiência ou do seu malogro. É a obra educacional. Se ela atinge proporções
consideráveis na sua modelagem e nos seus resultados, a revolução está salva, mesmo
quando tudo mais seja deficitário. Podem falhar outros objetivos e não se concretizar em realidades o mundo das expectativas impacientes.
Só para aquele fim valeria a pena pôr em risco os tesouros de uma grande
tradição cristalizada em decênios de segurança pública.
Tudo eu relevaria no Sr. Getúlio Vargas. Absolvê-lo-ia de todos os erros e
atentados, ensarilharia até as minhas pobres armas de combate, se. S. Ex~ houvesse
dotado o seu País de uma construção educacional, que preparasse a nacionalidade
para o combate do incerto amanhã, criando nas gerações, que madrugam nas escolas, a mentalidade do novo Brasil. (Muito bem.)
.
Sarmiento, à face de cujo bronze S. Ex~ vai passar em breve, nos jardins edênicos de Palermo, só porque reformou o ensino primário da sua Pátria sob bases
racionais, pôde ser um estadista e um apóstolo, a ponto de ter a ousadia de
exclamar um dia, em plena refrega parlamentar: "Não me interessa mais o exercício de qualquer posto de governo. Quero ser apenas o que sou: Sarmiento."
Mas senhores, quando contemplamos o panorama ditatorial no tocante a
esse problema dos problemas é que de nós se apodera a mais dolorosa das tristezas.
O mal vinha de traz. O Império apenas ensaiara tentativas descoordenadoras. De certo
há de valer, como escusa à galeria dos seus grandes estadistas, a circunstância de termos estado então num período embrionário quanto às possibilidades reais do País
e ao empirismo das soluções em assunto de tamanha relevância.
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Os Constituintes de 1891 não se detiveram, como deviam, sobre ele. Nula
foi a compreensão da existência do problema educacional. No texto da carta política, nem uma só vez figura a palavra~ educação. Só se ativaram em termos genéricos
ao problema da instrução, que não passa de um meio para se obter a educação.
(Muito bem.)
Uma coisa é a simples transmissão de conhecimentos. Outra é o desenvolvimento das capacidades. Não há confundi-las. A instrução ou o ensino resumem-se
numa pura tarefa de transmissão de conhecimentos. A educação equivale a uma
obra de condução do desenvolvimento integral das capacidades físicas, morais e
intelectuais no indivíduo, em ordem a prepará-lo convenientemente para a vida.
(Apoiados.)
Ambas - educação e instrução - desdobram-se em duas ordens distintas:
a técnica e a cultural.
Não vou descer ao mundo dos conceitos doutrinários, ao conflito das escolas, nem às minúcias de orientação.
Meu objetivo é apenas aflorar a questão neste plenário, para que se evidencie
o inexprimível desastre da ditadura no resolver o assunto culminante ao interesse do
Brasil.

O Sr. Diniz Júnior -V. Exil vai ter uma grande oportunidade, na organização do plano educacional previsto pela Constituição.
O Sr. José Augusto -Já está tardando.
O Sr. Diniz Júnior- Está; mas no Brasil era preciso, primeiro, educar a elite
para que se tivesse noção exata da necessidade educacional.
O SR. JOÃO NEVES - Não esqueçamos que qualquer diretriz científica
neste particular se terá de subordinar às condições do homem, do meio e da época,
sem se apartar do senso das realidades.
Como finalidade, a obra educativa é o fundamento de qualquer organização
econômica, adestrando o trabalhador para a organização do trabalho. E é, além de
tudo, um dos elementos da complexa tarefa de assistência social, entrosando-se
com a eugenia e a saúde.·
Tão grande é o seu raio de ação sobre a vida de um país, que nem se resume
ele a uma determinada fase da formação individual. Alarga-se o seu horizonte num
esforço tenaz, para o reajustamento das próprias gerações.
Nestas horas em que o vazio das ideologias políticas sucumbe ao peso da
equação econômica, também o problema educacional tem de sofrer o influxo da última.
Lunautshrski sustentava que a revolução russa tivera uma frente militar e
umafrente econômica, mas que a sua frente fundamental fora a frente pedagógica.

O Sr. Diniz Júnior- Frente espiritual.
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O SR. JOÃO NEVES - Isto posto, Sr. Presidente, não lhe parece de uma
saborosa ironia ...
O Sr. Alberto Álvares - V. Ex~ não dá seu apoio à reforma universitária do
ensino secundário, como uma das melhores que se tem feito nos últimos anos, não
digo na América, mas em todos os países civilizados? Posso informar a V. Ex~ que
no ano passado, no Congresso de Bruxelas, nossa legislação foi citada como exemplo a seguir.
O Sr. Daniel de Carvalho -No papel.
O Sr. Diniz Júnior - Era o que ia dizer.

O SR. JOÃO NEVES- Afirmava eu:
Isto, posto, Sr. Presidente, não lhe parece de uma saborosa ironia ter-se criado nos albores do Governo Provisório um Ministério de Educação e Saúde Pública e
ser a sua primeira iniciativa a aprovação em massa, por decreto, de todos os estudantes de todas as escolas do Brasil?. (Muito bem.)
Só mesmo para que os baliZas da República Nova saíssem desse caldo de
cultura improvisada e entrassem na vida pela porta do favoritismo complacente ...
(Palmas nas galerias e tribunas.)
Pouco valeram os protestos dos espíritos sensatos. A prática generalizou-se e
há 5 anos - tantos quantos tem de duração o curso jurídico -todas as aulas se
encerram sob esse regime desmoralizante e anárquico.
Não lhe obstou o prosseguimento à vedação constitucional.
Aqui mesmo, senhores, a vadiagem encontrou patronos (manifestações nas
galerias) e dias houve em que as dependências da Câmara estiveram atestadas de
ginasiais e universitários cobrindo de palmas os advogados do exame por médias -à
jaca da República Nova. (Aplausos.)
O Sr. Prado Kelly -Devo declarar a V. Ex~ que a Comissão de Educação e
Cultura foi contrária a esse projeto.
O Sr. Diniz Júnior - A Comissão cumpriu o seu ·dever.
Um Sr. Deputado -E a minoria se bateu no recinto pelo mesmo.

O SR. JOÃO NEVES -Senhores, o que é mais grave é que essa infração dos
deveres renovadores foi sancionada no doce, longínquo e bucólico retiro de São Borja, com a dádiva simbólica de uma caneta de ouro! (Muito bem.)
O Sr. Diniz Júnior - V. Ex~ não notou ainda que nem sequer se sabe fazer
distinção entre educa1:ivo e educacional?

423

O SR. JOÃO NEVES - Não atribuo valor sobrenatural à cerimônia espetacular dos exames, em que por vezes naufragam os tímidos e triunfam os falastrões
ousados.
O crime consistiu em, suprimidas as provas fmais, não se ter decretado um
regime racional e honesto na forma dos preceitos da pedagogia moderna.
:B que os detentores do poder não tinham tempo a perder com semelhantes
futilidades, preocupados com a fama política dos indíviduos e dos clãs.
Se a hora não corresse, tão célere para o debate do assunto, deter-me-ia na
análise das duas reformas, a estabelecida pelo decreto de 11 de abril de 1931 e pelo
de 14 de julho de 1934, demonstrando que uma pretendeu, sem a atingir, a unidade
técnica e cultural ou unidade social, e a outra repudiou todos os fundamentos em
que o governo acreditou basear a criação da universidade brasileira.
Não foi mais feliz a ditadura no concernente à reforma do ensino secundário.
Não enfrentou o Governo Provisório a reforma do ensino primário. Nada fez
em matéria de preparação profissional, do operário das cidades e do campo.
Eis, senhores, o trágico balanço da revolução vencedora no mais importante
aspecto da vida do País.
Acredito que S. Ex? não a levasse a termo diante do terra-a-terra das competições mesquinhas, da falta de unidade de comando, da incompreensão do seu
chefe, da ausência de dinamismo, que tudo perdeu para o Brasil.
O Sr. Diniz Júnior - V. Ex?, nesse ponto, não tem razão. O próprio Sr.
Francisco de Campos, nesta Casa, diante dos educadores brasileiros, declarou que
não tinha podido fixar para o momento uma filosofia de educação.
O Sr. Francisco Rocha - E a reforma da instrução em Minas?

O SR. JOÃO NEVES -Encerramos o problema econômico.
Depondo perante a Nação no processo de responsabilidades do Governo
Provisório, não deixarei de mencionar os erros irreparáveis que a sua desorientação
causou no arcabouço econômico do País. A Ditadura encontrou a crise e muito por
causa dela é que foi instituída. Tinha de enfrentá-la com soluções sábias e corajosas.
Entretanto, sob a administração discricionária, nada melhorou, todos os males se agravaram.
A linha de resistência da nossa vida econômica reside ainda no café, que representa 70% das exportações.
A orientação do governo em matéria de café é, por isso, o alicerce da nossa
política econômica.
O Governo Provisório herdou, não há negar, uma situação desastrada resultante das valorizações anteriores.
O Sr. Diniz Júnior - O erro vem desde 1903.

O SR. JOÃO NEVES - Cabia-lhe concentrar toda a sua atenção e esforço
na solução desse problema.
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Livre de compromissos, independente de autorizações legislativas, tinha
obrigação de resolver o problema do café dentro de uma orientação firme e segura.
Mas, quando examinamos a orientação do governo em matéria de café,
só encontramos vacilações e contradições.

O Sr. Diniz Júnior- Desejo de salvar o homem, em vez de salvar a economia.
O SR. JOÃO NEVES - Esse problema apresentava-se com dois aspectos
bem nítidos e distintos; no exterior, manter pelo menos a nossa posição de supridores de dois terços do consumo mundial; no interior, restabelecendo o equil1brio estatístico do produto, acabando com a formidável superprodução originária das valorizações.
Qual o quadro que se nos depara, entretanto, hoje, depois de quase 5 anos
do atual Governo? O Brasil perdendo terreno nos mercados estrangeiros e continuando eternamente a comprar café para queimar.
Ninguém negaria a necessidade da criação do Conselho ou Departamento de
Café como medida de emergência necessária diante da situação em que o Governo
Provisório se encontrou, mas era uma medida de emergência que poderia durar
2, 3 e mesmo 4 anos. O que vemos, entretanto, é um Departamento de Café instalado para a eternidade, a adquirir largas parcelas de safras para destruí-las num processo de autofagia, que é uma monstruosidade econômica instalada no Brasil como regime permanente de política econômica.

O Sr. Diniz Júnior - V. Ex!! se recorda do que dizia o Sr. Calógeras em
1908, quando se vinha pedir um empréstimo de três milhões? Já tinha ouvido dizer
não sei quantas vezes que era a última vez.
O Sr. Bias Fortes- O orador era muito menino ... (Hilaridade.)
O SR. JOÃO NEVES -No exterior, a nossa política cafeeira tem sido de
incertezas. Ora sustentamos os preços externos para garantia, dentro de certos limites, do valor ouro da nossa exportação, ora abandonamos o produto à sua sorte e
vemos, como agora, as suas cotações caírem nos mercados externos de 25% em 3
meses.
É fácil calcular-se o que representa para o Brasil uma queda brusca de 25%
nos preços do café. O início dessa degringolada coincidiu com o pânico criado pela
incrível notícia que, com todo o fundamento, se propalava nos últimos dias de dezembro, de que o Brasil ia falhar ao pagamento de seus compromissos externos,
mesmo reduzidos às modestas proporções do esquema Oswaldo Aranha.
Era a confissão pública e antecipada da derrota cambial que estamos presenciando.
Os compradores desde logo descontaram a desvalorização do nosso pobre
mil réis e reduziram as suas compras para poder fazê-las amanhã, adquirindo o mil
réis por muito menos.
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Nem quero imaginar a situação da nossa balança comercial no ano corrente,
com os atuais preços do café.
A situação financeira.

Se a situação econômica é de miséria, como o tem demonstrado o insigne
mestre Sr. Cincinato Braga, a nossa posição financeira é ainda mais deplorável.
Basta que passemos os olhos pela realidade, para disso nos certificarmos.
O valor do mil réis no mercado cambial depende da estimativa, do apreço
que nós mesmos lhe damos. Um país que vela pelo equilíbrio orçamentário, que não
gasta a sua moeda senão com parcimônia, que lhe dá valor, pode estar certo de tê-la
bem cotada no mercado cambial.
O governo ditatorial fez exatamente o oposto. Gastou sem medida, não
equilibrou orçamentos e recorreu durante 4 anos à morfina da inflação. Ainda
não houve no Brasil governo que tivesse tamanho desprezo pelas cifras da despesa pública; mau grado a situação de aperturas financeiras de 1930, os primeiros
atos do Governo foram a criação de mais dois ministérios com todo o vasto aparelhamento burocrático e dispendioso. Nos setores militares como nos civis, só
se constatava o aumento da despesa pública. Na exposição de motivos de um
ministério (o da Marinha) na qual se pediam 6.000 contos para a construção de
um novo edifício, dizia-se que essa despesa extraordinária não afetaria o crédito
do País, porque seria feita somente em moeda nacional! (Sussurro.)
O Sr. Amaral Peixoto - A construção do novo edifício do Ministério da
Marinha foi feita em virtude de sentença judiciária. Está aqui presente o Sr. Arthur
Bernardes, em cujo governo foi aberta a concorrência para construção do edifício do Ministério da Marinha. Em virtude dessa concorrência e, posteriormente, por
sentença judiciária, foi aberto o crédito para a construção.

O SR. JOÃO NEVES - V. Ex~ entretanto não poderá comparar as condições da vida econômica e financeira do governo Arthur Bernardes com as da administração Getúlio Vargas. (Palmas.)
O Sr. Arthur Bemardes- Poder-se-ia ter feito a rescisão do contrato, gastando-se menos com isso do que com a construção, como aliás se deu - se não me engano - com relação ao dique da llha das Cobras.

O SR. JOÃO NEVES - Vivemos quatro anos de inflação. Não na inflação
de ultima ratio, que é a de emissão de papel-moeda, mas na inflação de crédito que,
por ser invisível, é mais traiçoeira. O País nestes quatro anos recebeu mais de
. f, 20.000.000,00 de empréstimos estrangeiros disfarçados e sob a discriminação de
congelados. Recebíamos por ano 5, 6 e 7 milhões de libras de mercadorias estrangeiras que aqui ficavam sem pagamento. Foi preciso, afinal, em 1933, consolidar
todas essas dívidas sob o título de primeiros congelados, que nos custam mais de
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um milhão de libras por ano e novamente, em 1935, outra soma de congelados qut
nos deverão custar perto de dois milhões de libras a mais.
A máquina inflacionista foi montada no Banco do Brasil com a Carteira de
Redescontos e com a Lei de Mobilização Bancária. A caixa do nosso Banco Central
alimentou-se durante quatro anos com os depósitos em mil réis, de cerca de um milhão de contos, feitos pelos compradores das mercadorias estrangeiras, para as quais
o Banco não fornecia câmbio, mas guardava o mil réis correspondente. Supria-se
com o excesso da caixa dos outros bancos e com o dinheiro dos congelados. E que
fazia deste dinheiro, que poderia ter ao menos sido aplicado numa judiciosa organização de crédito agrícola ou de crédito industrial? É simples- todo o dinheiro, que
por esses meios artificiais afluía ao Banco do Brasil, era empregado ao Governo
Federal e aos governos dos Estados.
E, quando a caixa já não era suficiente para atender às constantes drenagens
pelo governo, decretou-se que as letras dadas ao Banco pelo governo poderiam ser
levadas à Carteira de Redescontos, cujo limite de operações ficava para esse efeito
derrogado!!!. ..
O Sr. Arthur Bernardes - Era a anarquia financeira.

O SR. JOÃO NEVES -Em suma, o Governo viveu financeiramente quatro
anos do seguinte:
I)- De não pagar a dívida externa (368 mil contos por ano);
2)- De uma emissão de 400 mil contos de papel-moeda;
3) - De cerca de um milhão de contos de congelados entregues por particulares ao Banco do Br~sil, que os utilizou para emprestar aos Governos Federal e
Estaduais, não dando o câmbio correspondente.
4)- Dos deficits orçamentários.
A desordem e a incompreensão da situação fmanceira eram tais. que, como
bem acentuou o Sr. Cincinato Braga em um de seus discursos, poucos dias de.pois
de dizer o Ministro da Fazenda, em Santos, que a situação financeira era precária,
o Presidente da República declarava em Porto Alegre que tudo ia no melhor dos
mundos.
E ainda há quem se admire de ver a libra a 90$000 e esteja a procurar explicação para esse resultado, de previsão certa, fácil e inevitável!
Que crédito e que confiança pode o Brasil merecer no estrangeiro, quando o
Presidente da República, no discurso de Porto Alegre, fazia uma larga e entusiástica demonstração numérica dos "Lucros" que havíamos auferido não pagando
a dívida externa?
Que confiança poderíamos inspirar no estrangeiro, se o próprio Ministro da
Fazenda do Governo Provisório fazia declações públicas no sentido do repúdio das
nossas dívidas, somando os juros pagos em comparação com o capital?
Não sou dos que pensam que o capital estrangeiro só nos traz benefícios,
nem dos que acreditam que os nossos empréstimos no passado foram todos irrepreensíveis. Mas para isso instituiu-se a Comissão de Estudos Financeiros e Econô-
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micos, cujo objetivo primordial deveria ter sido o do estudo e da análise das operações financeiras do passado, para separar o joio do trigo, e para destacar o que fora
feito com lisura e seriedade . das operações duvidosas e fraudulentas.
Nada disso foi feito. Nenhum resultado prático ou tangível saiu dessa ilustre Comissão.
Por fim, veio a era dos reajustamentos, começando pelo reajustamento
econômico, para o qual se previa uma emissão de 500 mil contos em apólices, emissão essa que, pelos dados já publicados, não poderá ser inferior ao triplo da quantia
fixada. Majoraram-se os vencimentos do Presidente da República e dos membros do
Poder Legislativo. Os militares reclamaram, a seu turno, com fundamento na
comparação de seus soldos com os dos funcionários civis e agora passam estes a reclamar também o reajustamento da sua remuneração, comparada com o acréscimo
dado aos militares.
O reajustamento é um parafuso sem fim. O Governo, que já mandara às Câmaras um orçamento para 1935 com um deficit de 500 mil contos, vai por certo
mandar-nos um projeto de orçamento para 1936 com um deficit de perto de 1 milhão de contos, sem que, mais uma vez, se digne a administração indicar sequer os
meios de atingir o equiHbrio orçamentário!
A viagem presidencial
Tal é nas suas linhas fundamentais a angustiosa situação econômica e financeira do País, mergulhado na mais tenebrosa das crises que já assolaram os dias da
sua atribulada existência.
Chegamos a uma situação de insolvabilidade, arrastando as humilhações dentro da moratória. Pode ter crescido o volume da nossa produção agrícola e das
nossas exportações, mas a baixa do seu valor foi simplesmente considerável.
Ninguém ignora que o mundo se debate nos paroxismos da anarquia econômica e que causas profundas e complexas perturbam o ritmo do trabalho.
O mal não resulta da produção, mas da distribuição da riqueza, e as Nações,
inseguras dos seus destinos, buscam bastar-se a si mesmas, na ânsia de concentrar o
consumo sobre as mercadorias nacionais.
Quando, para sair da crise, o remédio encontrad0 é o do aumento dos salários e o da diminuição de horas de trabalho, ainda cresce o desequihbrio, porque a
mesma mercadoria varia sensivelmente de preço conforme o preço do braço que a
produz.
Instaurou-se, no exato dizer de Siegfried, uma verdadeira competência de
nações na qual as do mundo ocidental são batidas pelos operários dos países exóticos, que trabalham mais e ganham menos, assegurando-lhes a vitória no concurso
das atividades.
Poderia o Brasil, se lhe houvesse cabido a fortuna de encontrar no chefe da
Revolução de 30 um piloto de tormentas, ser quase um éden no meio da aflição universal. Que prodígios não teríamos realizado pela prática de um regime de economias severas e de aplicação ainda mais severa das rendas públicas!
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Não precisava o governo, do ponto de vista financeiro, senão ter revisado
o quadro tributário com um sentido racional, decorrente da experiência dos nossos
desastres anteriores.
No entanto, a verdade é que o escorchamento dos contribuintes cresceu em
proporções assustadoras pela exacerbação dos impostos na União e na generalidade
dos Estados e Municípios. Em contrapartida, nunca os gastos foram mais imoderados do que nos últimos quatro anos, atingindo os limites da prodigalidade. Nunca
também os orçamentos foram mais fictícios. O Império era o deficit, diziam os
propagandistas; a primeira República foi o deficit sistematizado, e a ditadura de outubro deu proporções astronômicas ao deficit.
Economicamente empobrecidos por uma política de erros financeiramente
falidos, não se sacia o governo constitucional em alargar o círculo das liberalidades.
Mas regressava o provecto Sr. Ministro da Fazenda da sua peregrinação precatória à porta dos nossos credores, e já a sua ação era fundamentalmente anulada
por dois novos acontecimentos contristadores - o reajustamento dos militares e a
suntuosa viagem do honrado Sr. Presidente da República às nações platinas. Esta
última, Srs. Deputados, constitui mais do que um atentado contra os interesses do
País pauperizado. E um quase desafio à passividade da tolerância coletiva. (Palmas.)
Ninguém contesta que o nobre Chefe do Estado deva retribuir as honrosas visitas
dos Lesidentes da Argel) tina e do Uruguai.
O dever de reciprocidade redoura-se com as imposições da cortesia e os interesses da boa vizinhança.
Mas nenhum problema de ordem continental exige o açodamento de se devolver a fidalguia que nos fizeram os detentores da suprema governança platina.
As nossas relações de cordialidade com os dois países permanece felizmente nos melhores termos.
Enquanto isso, a Nação brasileira atravessa uma época de incertezas, de lutas
dilacerantes, de ameaças latentes à ordem instituída na Lei Fundamental. Não o dizemos nós, senhores. Afirma-o o próprio Executivo, que arrancou de seus correligionários, a passo de carga, uma lei excepcional, verdadeiro estado de sítio preventivo, a pretexto de defender o regime contra as ameaças extremistas. (Palmas.)
Até agora só dois Estados da Federação terminaram a elaboração constitucional:
Paratôa e Paraná. Em vários, nem sequer se instalaram as Assembléias. Sucedem-se as
crises com uma intermitência febril e as prontidões nos quartéis enchem quinzenalmente de alarme a pacatez dos cidadãos.
Não seriam esses motivos suficientes para o adiamento da embaixada de
afeto?
Quando, porém, o Sr. Presidente da República julgasse necessária a ida, nada justificaria o aparato da comitiva de milhares de pessoas e muito menos o custo
escandaloso do transporte.

O Sr. Arthur Bernardes .-E sem pedido de crédito, o que importa em violação da Carta Constitucional. E criminoso o ato do Governo.
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O SR. JOÃO NEVES - Não é em verdade a viagem do Chefe de um país
em moratória, atacado de consunção financeira, com a sua estrutura econômica
profundamente amenizada por uma crise sem precedentes. É uma caravana de
marajá (riso), que vai custar ao Tesouro exangue muitos milhares de contos de réis.
Basta dizer que os militares a ela incorporados - e são a sua quase totalidade receberão os soldos em ouro, tanto vale traduzí-los pela sua quintuplicação!
O Sr. Otávio Mangabeira - Representação desse gênero é coisa nunca vista
no mundo inteiro. Assumo a responsabilidade da afirmação. (Palmas.)
O Sr. Amaral Peixoto - Que diria o Sr. Otávio Mangabeira da viagem do Sr.
Júlio Prestes aos Estados Unidos?
O Sr. Otávio Mangabeira - No governo do Sr. Washington Luiz, o Sr. Júlio
Prestes visitou os Estados Unidos, levando apenas uma comitiva de três pessoas.
(Palmas.)
O Sr. Amaral Peixoto - Acompanhando a comitiva do Sr. Júlio Prestes
aos Estados Unidos foram os cruzadores "Rio Grande do Sul" e "Bahia". E a oficialidade recebia pelo câmbio ao par. (Palmas.)
O Sr. Otávio Mangabeira - Não há comparação. A comitiva era de três pes-

soas.
(Trocam-se outros apartes entre os Srs. Amaral Peixoto e Otávio Mangabeira).
O Sr. Presidente (Fazendo soar os tímpanos) - Peço a atenção dos Srs.
Deputados! Há um orador na tribuna!

O SR. JOÃO NEVES - Os chefes de Estado da Europa vão aos países amigos com uma modéstia compatível com os tempos difíceis que atravessamos.
E vede o contraste chocante entre o acompanhamento trazido pelo General
Agustin P. Justo e o esplendor com que o nosso Presidente se fundeará na darsena
porteiía. O GeneÍal Justo vinha no encouraçado "Moreno", acompanhado por uma
esquadrilha de aviões de guerra. O honrado senhor Getúlio Vargas leva consigo uma
esquadra de três das nossas maiores unidades, além de um navio-auxiliar. Seguem
com S. Ex~ os luzidos cadetes das Escolas Militar e Naval, numerosos oficiais, três
belonaves superlotadas, trinta e dois pilotos aéreos, além de Ministros, famüias,
funcionários, convidados, jornalistas, artistas, speakers de rádio (risos),. investigadores e policiais.
O Sr. Amaral Peixoto -O Sr. Júlio Prestes levou até "manicure" ... (Risos.)

O SR. JOÃO NEVES - O grande matutino que é o "Correio da Manhã"
disse bem: "Não é uma visita, mas uma invasão. "(Riso.)
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O contraste é tanto mais doloroso quanto é certo que a República Argentina é um país que até hoje, vencendo todas as dificuldades, mantém em dia o pagamento do serviço das suas dívidas externas.
Pediu-se à Câmara um crédito de dez mil e quatrocentos contos para legalização das despesas já feitas. Ficará nisso o orçamento da faustosa passeata, ou teremos de votar novos créditos suplementares para cobrir os resíduos deficitários da
agradável excursão?
Os portadores das nossas obrigações estão à meia ração no recebimento
dos juros dos coupons vencidos. As amortizações da dívida externa estão paralisadas. Outras inadiáveis, de transporte e de melhoria das condições da vida do trabalhador urbano e agrícola, não se efetuam por falta de verbas; navios da frota mercante do patrimônio nacional jazem no porto, sob mandados de penhora.
Regozijemo-nos, entretanto, quando soubermos que sobem as diagonais da
maravilhosa Buenos Aires os bravos marujos, companheiros dos argentinos num passado de glórias, enquanto a flor da juventude militar do Brasil deslumbra os habitantes da metrópole transplatina e trepidam irmanados nE> firmamento portefío os motores dos nossos aviões de guerra, confundidos com os acordes das charangas brasileiras, que abrem a imponência do desftle. (Palmas prolongadas.)
Passado politico de um ditador apolitico

A análise dos acontecimentos, que nos antecederam nesta Câmara, obriganos a apreciar o crepúsculo ditatorial e a candidatura do Sr. Getúlio Vargas.
Vencedora a Revolução, recolheu-se S. Ex~ à turris eburneu do apoliticismo.
Já era isso uma negação das origens do seu mandato.
De onde vinha S. Ex~? Não caíra do céu por descuido dos deuses, isento do
pecado original.
O Sr. Getúlio Vargas, em todos os lances da sua carreira, sempre ressaltara·a
sua procedência partidária. Na carta enviada ao Sr. Washington Luiz, S. Ex~ encarecera a sua condição de homem de partido, obediente ao seu chefe, Borges de Medeiros, para justificar a aceitação da luta que lhe era imposta pelos seus correligionários. Toda a sua trajetória, desde os bancos acadêmicos, fora feita irrepreensivelmente dentro do círculo da agremiação castilhista, cujas doutrinas lhe mereceram
a incondicionalidade dos louvores.
Líder da Assembléia Estadual durante largos anos e da bancada federal em
duas legislaturas, Ministro da Fazenda, Presidente do Estado, a todos esses postos S.
Ex~ ascendeu não apenas pelo seu valor individual, mas pela força do sufrágio dos
seus correligionários.
Encontramo-lo de armas na mão nos campos da guerra civil e relatando na
Assembléia dos Representantes o parecer favorável ao contestado reconhecimento
do Sr. Borges de Medeiros, em 1923.
Se glórias houve naquelas Jornadas, de todas elas S. Ex~ participou na primeira linha, como lacerou os pés nos espinhos do sofrimento.
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Foi como líder político que o seu nome repontou na campanha presidencial por sugestão do eminente Sr. Antônio Carlos.
O povo mineiro não foi buscar, para a luta das umas, um estranho às intimidades do País. Sagrou em S. Ex~ um homem novo, mas já então não só apoiado pelos discípulos de Castilhos, e sim também pelos legionários de Assis Brasil.
A Revolução, mais tarde desencadeada e para a qual S. Ex~ só entrou decisivamellte nas últimas horas, tinha de alargar seguramente o leito cavado na opinião
pública pela Aliança Liberal.
Compreende-se que o chefe vencedor somasse a reivindicação dos partidos
aos anseios laterais. Admitir-se-ia que S. Ex~ fundasse um novo e grande partido da
Revolução, espraiado por toda parte, realizando afinal o sonho de substantivar todos os particularismos. Sustento que isso era mais do que um direito; enquadravase nos deveres da transformação operada.
Não o entendeu assim o nobre Chefe do Governo Provisório.
Desde a primeira hora, no cálculo secreto de deter em suas mãos o fio das
combinações, S. Ex~ renegou as origens da sua formação cívica, excomungou os
correligionários, solapando os alicerces das agremiações, que lhe tinham permitido
em ultima ratio a vitória.
Não perdeu S. Ex~ oportunidade de zurzir os seus antigos companheiros,
aludindo a cada passo às facções que exploravam o País.
Colocando-se expressamente acima dos partidos, S. Ex~ implantava a velha
tática de dividir para reinar, garantindo-se pelo poder discricionário a função de
árbitro de todas as contendas.
Aceito de boa mente que a ditadura se desencarnasse dos despojos facciosos
e se procurasse elevar acima das competições e dos grupos. Mas jamais para se isolar
da opinião ou contrariá-la nos seus desígnios. Quem assim alijava compromissos e
responsabilidades tinha de criar um regime sucedâneo, como outros ditadores contemporâneos o fizeram. Poderia ser um erro ou um crime, mas seria uma diretriz
respeitável, desde que o País se estruturasse em uma nova ordem de coisas diferentes do passado.
A atitude oficial não era, entretanto, senão um mero truque para prolongar
agora o que foi o agitado panorama daqueles vinte e quatro meses. Não há quem o
ignore. Minas, fiel e batalhadora da campanha presidencial e da Revolução de 30,
foi a primeira a sofrer dentro dos seus arraiais a insídia, que separava os homens,
jogados no corpo-a-corpo das paixões desvairadas. A púrpura do mando aliciava e
dissolvia hostes, aos acenos do nosso "fuehrer". Dentro da fortaleza, de onde partira o lançamento de sua candidatura, o Sr. Getúlio Vargas conseguiu instalar um
campo de discórdias atrozes, criando-se e substituindo-se legiões e partidos ao sabor
de caprichos risonhos.
Por que falar de São Paulo, senhores, se a Nação conhe(;e de ponta a ponta
o drama lancinante que explodiu na noite de 9 de Julho?
No próprio Rio Grande as tentativas de fracionamento assumiram tais proporções, que até hoje não explico como a divisão dos meus conterrâneos não se operou ainda mais cedo.
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Assim, politicamente, a Ditadura foi isso que vimos -uma obra sistemática
de dissociação dos seus criadores, um jogo satânico que aniquila as próprias formações partidárias, que lhe permitiam o advento ..
O governo apolítico foi afinal aquele que mais política já fez no Brasil ..
Sobreveio por fim a insurreição de 1932, vencida depois de um esforço gigantesco. Por todas as razões, não tomarei a iniciativa de entrar na análise de suas
causas. Só direi que pessoalmente tudo fiz para impedir-lhe a deflagração. Não logrei conseguir nos últimos dias a formação de um ministério nacional .. Conservei-me
ausente das conspirações enquanto parlamentava com o Chefe do Governo. Nesse
ponto não o imitei nos seus antecedentes de 1930; só entrei nos entendimentos militares quando se encerraram as negociações entabuladas. Terminei-as como um
mero agente da unanimidade partidária do Rio Grande, inclusive do seu então interventor federal.
Se me forro ao exame das causas da nobre rebeldia, não posso passar ao
largo das suas conseqüências imedi~tas.
Determinada pela pressão dos acontecimentos e -justiça se faça- pela .intransigência de poucos chefes, que se bateram contra nós, a constitucionalização
tinha de vir no prazo determinado.
Ia o País sair da confusão em que propositalmente o haviam lançado. O Sr.
Getúlio Vargas precisa organizar os trunfos da sua candidatura, cimentando-lhes a vitória. Esse pensamento nunca o abandonou em todas as fases do período discricionário.
O sonho da ditadura decenal terminará bruscamente ante uma realidade aflitiva.
Que faria o Sr. Getúlio Vargas, se o seu apego ao poder não lhe turvasse a
limpidez do raciocínio patriótico?
Desde logo, tomaria pública a sua intransigente decisão de não permanecer
à frente do governo. Deixemos de meias palavras. Quem não quer não vai ao poder.
Ainda está por nascer um homem que cinja a coroa pela força dos vassalos. O raro,
sobretudo, no Brasil, é o gesto de Amador Bueno.
Talvez a posteridade, se o Sr. Getúlio Vargas não se candidatasse à sua própria sucessão, o absolvesse de todos os erros acumulados. O tempo tem complacências incríveis e o homem é, como dizia um escritor espanhol, o único animal que tropeça duas vezes na mesma pedra, revelando assim uma espantosa capacidade de olvido.
Não entendeu desta forma o seu dever ou' o seu interesse o honrado Sr. Getúlio Vargas.
Como, porém, travestiu-se de detentor dos poderes discricionários em presidente constitucional?
Tal era a grave questão que perturbava o nosso Príncipe da Dinamarca.
O País estava literalmente cansado do Sr. Getúlio Vargas e ansioso por vê-lo
rendido no posto. O Sr. Getúlio Vargas, entretanto, não estava cansado do governo,
mas sim disposto ao sacrifício de um novo período, para bem de todos e felicidade
geral da Nação.
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Só os interesses criados poderiam reclamar a sua permanência. Creio bem
que a quase totalidade dos que o acompanharam até o fim não desejava a prorrogação do contrato. S. Ex~, talvez, nas suas horas perspicazes, divisasse em muitos semblantes de aparências solidárias certas rugas inquietantes, que traíam revoltas sopitadas. Mas S. Ex~ não se deu por avisado.
O seu primeiro ato preparatório foi o famoso decreto de cassação de direitos
aos seus adversários, impedindo-os de chegar ao recinto da Constituinte. Só ele valeria a condenação de um governo e encheria de opróbrio a nossa cultura político-jurídica. (Aplausos.)

O Sr. Pinheiro Chagas- A consciência jurídica universal.
O SR. JOÃO NEVES - Desde os defeitos da técnica até a imprecisão dos
termos, tudo o equiparava a um édito de Nantes, suprimindo os adversários brancamente da arena. Não me queixo como uma das suas vítimas. Assinalo a clandestinidade dos intuitos.
Nós perdemos e soubemos perder e pagar a cartada. A vida pública, como a
privada, tem dessas semelhanças.
Mas não era da imposição de uma pena que "ali se tratava. Por que nos pouparam a sanção penal e preferiram arrebatar-nos os direitos à cidadania? Porque a primeira não dava ao ditador proveitos imediatos e, subtraindo-nos a ela, S. Ex~ ainda
lograva arrancar para uma pseudomagnanimidade o aplauso das almas ingênuas.
Entre a cadeia e a proscrição cívica dos vencidos, o governo preferiu a segunda, com aquele senso de utilitarismo pessoal impresso em todos os seus atos. Era
uma arma indispensável à preparação do pleito. Consumava-se assim o afastamento
das urnas de milhares de brasileiros.
Isso, entretanto, não bastava para a química da futura presidênCia.
Então o reformador budista, incontaminado das paixões facciosas, deixou
cair o manto do vestalismo revolucionário e desceu à arena, estimulando a formação
dos partidos, que em cada unidade se agrupavam sob o fiat dos interventores, insuflados pelo sopro ditatorial e manejando a máquina administrativa sem freios nem
contrastes. (Apoiados.)
Um ministro de Estado - por sinal o da Educação -passou público recibo
telegráfico da incumbência do ditador, ao qual comunicava que 'o novo partido estava fundado de acordo com as suas ordens.
Já não eram os P. R. do passado. As novas entidades apareciam envernizadas
de fresco, com outros nomes sugestiv9s brilhando nas tabuletas regenerador:lS. A
gente era quase toda a mesma, os processos inteiramente iguais, só variavam •S nomenclaturas arrivistas. De todos os quadrantes afluíam cristãos e catecúmeno; para
adorar divindades recentes.

as

O próprio Sr. Getúlio Vargas - curiosa inversão hierárquica -jurou publicamente bandeira no partido do Sr. Flores da Cunha!
Estavam, pois, montadas a capricho as novas usinas de votos e o ditador
apolíticos, sem os melindres revolucionários da véspera, entrava na liça, trazendo
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enroladas nos braços as novas serpentes, como um domador audacioso que não
teme os venenos ofídicos ...
As eleições não tardaram e a vitória das listas oficiais trouxe à Câmara os futuros eleitores do Sr. Getúlio Vargas, que, sempre cauteloso, não deixou de conservar suspensa sobre a cúpula deste Palácio a espada da dissolução, pela força, se os
delegados manifestassem veleidades de entregar a outrem a faixa auri-verde da presidência.
Mas senhores, a composição política .da maioria nascia de um círculo vicioso.
Os interventores, chefes de partidos, eram Delegados da confiança do ditador, demissíveis ad nutum. Os partidos dispunham do poder nos Estados. Os seus Deputados só poderiam estar presos pela disciplina partidária aos seus chefes e, se estes
dependiam em princípio do ditador, forçoso é concluir que os eleitores da Assembléia estavam virtualmente vinculados ao candidato oficial pelos laços de uma solidariedade sem condições.
Não faço injúria às pessoas. Assinalo uma situação incontestável.
Armada deste modo a equação política, o Sr. Getúlio Vargas, candidato que
fosse, teria de ser inevitavelmente candidato de si mesmo. (Apoiados.)
Não valham as minhas palavras pela eiva de suspeição, que as pode infirmar. Peço de empréstimo ao meu nobre colega, denodado revolucionário, o Sr.
Adalberto Corrêa, o trecho da sua carta aberta, dirigida ao ditador.

O Sr. Adalberto Corrêa - Lembro a V. Ex~ que escrevi esta carta ao Sr. Getúlio Vargas como cidadão, mas devo dizer que, hoje, representante do povo,
sustento-a em todos os seus termos. (Apoiados. Palmas.)
O Sr. José Augusto -É muito nobre a independência de V. Ex~ (Muito bem.)
O SR. JOÃO NEVES - A declaração do meu ilustre adversário honra sua
proverbial sinceridade. (Muito bem; apoiados.)
Diz S. Ex'!-: "Nos Estados, o pleito foi dirigido pelos interventores e de
todos estes, à exceção de dois ou três, organizaram os seus partidos, que, naturalmente, como os partidos oficiais da República Velha, encontraram as maiores facilidades para propaganda e alistamento eleitoral. Chefes de partido, os interventores, como os antigos presidentes e governadores, fizeram bancadas de que podem
dispor a seu bel talante.
Em última análise, temos este círculo vicioso: o ditador escolhe os interventores, estes fazem as bancadas, e estas, por sua vez, escolhem o ditador para
primeiro presidente constitucional. É a ditadura elegendo-se a si mesma, e apressando essa eleição com a inversão dos trabalhos da assembléia.
A opinião pública, sempre atenta, sempre vigilante, enxerga no ato da
assembléia uma imposição da ditadura. Essa, a verdade inobscurecível."
Tenho segurança de que não houve no sacrário das consciências uma só
voz favorável à eleição do Sr. Getúlio Vargas.
Ainda hoje, senhores, - e isso deve encher de amargor a alma de S. Ex~
- não há um só dos seus correligionários que considere vantajosa para o País
a sua presença no Governo. No meio das demolições íntimas, a única justifica-
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tiva apresentada é que S. Ex~ evita, ficando, males maiores do que saindo. Triste
condição para um chefe revolucionário, acabar reduzido à situação jurídica de estado de necessidade.
Postos de lado os processos da sua auto-escolha, bastaria para condená-la
a circunstância de ter sido precisamente S. Ex~ o homem que, em 1929, simbolizava
a Nação contra as candidaturas oficiais, encarnando o princípio da não-intervenção
do Catete na sucessão presidencial.
Pois não foi exatamente V. Ex~, Sr. Antônio Carlos, quem, sentado nessa
mesma cadeira, a 20 de setembro de 1929, abrindo a convenção oposicionista, proferiu estas palavras insubstituíveis: "Como, portanto, a não ser por uma renúncia
expressa ou por manifesta abdicação da sua dignidade soberana, haveria o povo brasileiro de consentir que, à sua revelia, decidisse o Governo atual constituir o Governo futuro, indicando o candidato à sucessão, para assim devolver diretamente, por
cima da Nação, de cuja aquiescência prescinde, ao sucessor arbitrariamente designado, o poder e a investidura, cuja devolução quadrienal ao povo soberano constitui a
própria substância da sua soberania?"
Coube, entretanto, a V. Ex'.!, Sr. Antônio Carlos, a dura contingência de
paraninfar a consumação de um crime muito maior, porque já não se tratava da
transmissão do Governo a um candidato preferencial, mas de alongar por mais
quatro anos o mandato do mesmo cidadão.
Bem avalio as suas tristezas patrióticas, Sr. Antônio Carlos, tendo de cingir
a tiracolo do ditador aquela faixa que V. Ex~ não admitia, por amor aos princípios
democráticos, que o Sr. Washington Luís passasse ao peito do Sr. Júlio Prestes.
Assistimos, desta sorte, a um paradoxo inacreditável. O Sr. Getúlio Vargas
destruiu um regime em nome de uma reivindicação popular, assumindo o poder por
um verdadeiro plebiscito revolucionário. E a Nação, que com ele cooperara na luta,
nele divisava o seu verdadeiro magistrado, apesar da procedência armada.
Quatro anos depois, o mesmo honrado brasileiro detém as rédeas da administração pública, aparentemente conquistadas com o beneplácito das leis. Entretanto, o povo considera a nova magistratura um artifício de usurpação.

O Sr. Otávio Mangabeira- E o é.
O SR. JOÃO NEVES -Tanto pode a força da realidade pungente contra os
sofismas da hipocrisia.
É que, senhores, entre dois milhões de elegíveis existentes na tarde de 17 de
julho de 1934, só havia um moralmente incompatibilizado para assentar-se na cadeira presidencial.
Esse brasileiro era o Sr. Getúlio Vargas. (Palmas no recinto e nas galerias.)
Nem era novo, nas cogitações do Governo, o problema da substituição do
ditador, quando o País regressasse aos quadros da legalidade.
O Sr. Oswaldo Aranha, em torno de cuja marcante ação não se encerraram
ainda nem as críticas nem os louvores, mas a quem não se pode contestar ter sido
o centro dinâmico da preparação militar de outubro (muito bem), ao dar posse em
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1931 ao Sr. Maurício Cardoso na Pasta da Justiça, já afirmara em discurso a sua opinião peremptória contra a elegibilidade de qualquer dos membros do Governo.
(Apoiados.)
Chefe do Estado por esse condenável processo, que tem feito S. Ex~ senão
tornar-se, como seus antecessores, chefe da política nacional?
Não descerei a minúcias, pela angústia do tempo.
Outra oportunidade virá em que eu possa ilustrar o meu asserto com a precisão dos nomes e dos cargos.
A Nação, porém, bem sabe que o dia de hoje reproduz para pior a situação
a que nos propusemos demolir.
O reajustamento e o veto
Analisando aspectos fundamentais da vida política do País, não poderia
deixar de deter-me por um momento sobre o assunto do dia, que é o reajustamento
dos vencimentos dos funcionários civis e militares.
Muito já se tem dito sobre ele, mas não será demais que se o aprecie em face
das suas origens e conseqüências.
No fim do quatriênio Arthur Bernardes, foi apresentado à Câmara um trabalho elaborado sobre o assunto, no qual se continha o projeto de aumentar os soldos, na proporção da tabela atualmente em vigor. Tal aumento, porém, só começou
a vigorar no Governo Washington Luís. O então Presidente da República posteriormente pôs em execução uma nova tabela relativa aos vencimentos dos funcionários
civis, que tiveram os seus ordenados majorados na proporção de 150%, comparativamente ao que percebiam em 1910.
O Sr. Barreto Pinto -Cem por cento.
O SR. JOÃO NEVES -Aceito a correção.
O Sr. Barreto Pinto -Não é correção.
O SR. JOÃO NEVES - Essa providência criou certa desproporção entre o
pagamento dos civis e dos militares e o próprio Governo entendeu dever tratar do
reajustamento estabelecendo um critério de eqüidade entre os referidos servidores
da Nação.
Ato de estrita justiça, não pôde ser ele então praticado, porque sobreveio a
depressão econômica e financeira do País, extinguindo de momento as possibilidades de nove acréscimo de despesa para o Tesouro. A reparação foi assim adiada e
deveria, ao pensar dos dirigentes da época, ser ainda votada pelo Congresso, afinal
dissolvido em 1930.
Vitoriosa a Revolução, no meio das múltiplas questões postas em foco, surgiu a dos vencimentos militares. O ilustre General Góes Monteiro, que foi desde a
primeira hora o conselheiro da ditadura, no tocante aos assuntos da sua classe, fez
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ver ao Sr. Getúlio Vargas a necessidade de fazer cessar a desigualdade chocante entre os funcionários civis e militares.
Nenhuma oportunidade mais adequada à solução da grave dificuldade. Sem
os entraves congressuais, tendo à mão todos os elementos de informação técnica e
financeira, quem melhor do que o detentor dos poderes discricionários poderia cortar o mal pela raiz?
Mas, ainda nesse passo, um rudimentar sentimento de justiça obriga-me a
ressaltar que a conduta do honrado ex-Ministro da Guerra foi pautada num perfeito
equihôrio entre a reclamação procedente dos seus companheiros de armas e o espetáculo chocante da desigualdade nas tabelas.
O Exército, pela voz do Chefe do Estado-Maior das Forças de Outubro, não
pedia uma majoração, se as forças do Tesouro não a comportassem. Limitava-se a
acentuar o critério da iniqüidade reinante, tanto mais quanto os vencimentos de
alguns funcionários civis, em virtude das reformas no Tesouro e no Ministério da
Agricultura, tinham sido majorados durante a ditadura.
Fossem, pois, os soldos aumentados para os militares, se a despesa coubesse
nos recursos orçamentários, ou se fizesse entre todos a equiparação devida.
O honrado ditador, porém, desde logo, se mostrou mais favorável ao aumento puro e simples dos vencimentos militares.
A questão, entretanto, como quase todas, não teve a solução imediata que
se impunha. Entrou para o rol das coisas esquecidas e adiadas, naquele sistema de
protelações indefinidas, à espera de que o tempo se incumbisse de destrinchá-la.
Posta de novo em tela pouco antes de terminar o período discricionário, o
General Góes Monteiro, que já a havia incluído no seu programa para exercício da
pasta da Guerra, tornou a esforçar-se junto ao Chefe do Governo Provisório por
uma solução decisiva, nos termos da promessa de S. Ex'!-, batendo-se sobretudo pela
melhoria de vencimentos dos oficiais subalternos.
Mas nem isso foi conseguido, porque o então Ministro da Fazenda, Sr. Oswaldo Aranha, a julgou incompatível com as possibilidades do erário. À vista disso, o
General Góes Monteiro propôs ao Governo que se procedesse nesse caso ao verdadeiro reajustamento, pela equiparação dos proventos de todos os funcionários, pondo-se termo à desproporção entre uns e outros. Era o que se poderia denominar o
reajustamento para menos. Aplicava-se o critério da igualdade, diminuindo-se os encargos da fazenda pública, com apreciável economia.
Mas, na forma do costume, a questão tornou a hibernar, perdida no mare
magnum de outras tantas que dormiam o sono do esquecimento à espera do tempo
e do milagre.
A política do Sr. Getúlio Vargas é essencialmente negativa. Os mais prementes problemas, que os ditadores timbram em resolver com dinamismo e coragem,
S. Ex'!- os submete a uma estática de governo incompatível com a premência das
horas, fazendo o que S. Ex'!- mesmo chamou "a política dos acontecimentos".
Pode ser cômodo esse método de administrar, mas não será jamais senão um criador
de crises.
Inaugurado o período constitucional, a questão tornou a explodir, já agora

438

mais áspera pelas impaciências sopitadas. Mais do que o Exército, a Marinha de
Guerra reclamava uma decisão, fosse ela qual fosse.
O General Góes Monteiro apelou outra vez para o honrado Presidente da
República, pedindo o cumprimento da promessa feita um ano antes. Arrastaram-se
outros dias até que em uma reunião do gabinete o Ministro da Guerra a expôs
detidamente ao Chefe do Estado e aos seus colegas.
Concordou, então, o Sr. Getúlio Vargas em que se nomeasse uma comissão
mista, composta de oficiais do Exército e da Armada, sob a presidência do General
João Guedes da Fontoura, para organizar um trabalho ad usum do Governo. Terminado ele, o Presidente proporia em mensagem ao Legislativo a adoção das tabelas
de majoração dos vencimentos militares.
O exame profundo da questão foi feito pelos membros da comissão e entregue ao Governo, mas o Sr. Presidente da República não o perfilhou como devia, se
com ele estava o acordo. S. Ex~ de novo adotava o conselho do pai de Sam Welles
a Mr. Pickwick, sempre à procura de um perpétuo alibi. Infringindo os deveres da
sua magistratura e o texto constitucional, o Chefe da Nação reproduzia em assunto
de tamanha gravidade o gesto de Pilatos, limitando-se a mandar à Câmara o trabalho
da comissão, sem adotá-lo nem renegá-lo!
O resto é conhecido do País nas suas peripécias e alternativas.
Já então, segundo o famoso discurso do General Góes Monteiro ao transmitir ao seu sucessor a Pasta da Guerra, "as exterioridades, que vinham à tona, não
eram outra coisa senão embustes de aparências falazes, disfarces para esconder a
malignidade real, que não afloram das multiformes maquinações contra a existência do Exército mutilado e enfraquecido até a morte ou desvaído em falsas direções."
Se o Governo pretendeu, com as providências tomadas, gerar uma atmosfera de hostilidade entre a sociedade civil e as classes militares, cometeu um erro lamentável.
Só o desconhecimento dos antecedentes da questão poderia motivar incompreensões e reservas.
Não precisam os militares da minha defesa.
Obrigado a examinar os mais importantes aspectos da vida do Brasil contemporâneo, não hesitei em abordar a delicadeza do assunto.
Valha, para terminar, uma consideração irretorquível.
Pediram as classes armadas um reajustamento no preciso sentido da palavra.
Prometeu-lhes o Governo mais do que isso - o aumento.
Como poderiam os reclamantes conhecer das possibilidades do Tesouro,
senão pela palavra oficial?
Ora essa, senhores, no discurso proferido pelo Sr. Presidente da República
em Porto Alegre, em novembro de 34, dizia textualmente: "Todos esses sintomas de
convalescença financeira vieram fortalecer, de modo lisonjeiro, o crédito nacional, e
estão permitindo a formação de um ambiente profundamente favorável aos nossos
interesses."
Mas estava escrito nos livros do destino que a questão do reajustamento de
vencimentos seria mais um traço revelador da impersonalidade do Governo. A câma-
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ra-escura do veto fez aparecer velado o filme, onde a Nação, por uns teimosos saldos
de esperança, contava que o Sr. Presidente da República marcasse, com os sinais da
justiça, a decisão, que lhe era imposta pelas suas responsabilidades de Chefe da
Nação.
De duas uma, Srs. Deputados. Ou o Tesouro suporta aumentos de despesas, ou não os suporta. Se suporta, por que excluir da medida generosa os funcionários civis, que mereceram a solicitude da Câmara? Se, porém, as condições doerário são de miséria, então por que beneficiar simplesmente os militares?
As razões do veto estão em conflito com a atitude anterior do Executivo.
Nelas assegura o honrado Sr. Getúlio Vargas que não sanciona o aumento para os
civis porque a resolução do Legislativo contraveio o disposto no art. 41, § 29, da
Constituição de 16 de julho. Do ponto de vista doutrinário, concordo que seja
exato. Mas pergunto a S. Ex~: onde está a mensagem do Governo propondo a esta
Casa a majoração dos soldos militares? A verdade é que a referida mensagem não
tomou a iniciativa da majoração. O Governo limitou-se a enviar à Câmara as tabelas
organizadas pela comissão presidida pelo General Guedes da Fontoura. O Sr. Presidente da República forrou-se a opinar acerca do assunto. Se o Legislativo infringiu
a Constituição, também a infringiu S. Ex~
O Sr. Adalberto Corrêa - O Legislativo não infringiu as disposições da
Constituição, porque votou um abono provisório, dentro de suas atribuições.
(Muito bem; apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES - Neste caso, como bem diz o meu nobre colega e
adversário, Sr. Adalberto Corrêa, tratando-se de um aumento provisório, dentro das
forças do orçamento, embora deficitário, não havia motivo para o veto.
Se houvesse o veto, deveria ser total, ou a resolução deveria ser integralmente
sancionada. Daí não há fugir sem manifesto deslise.
Não é à maioria parlamentar que há de caber levantar do tapete a luva do
desafio presidencial. Os meus nobres colegas da bancada situacionista do Rio
Grande do Sul, inspiradores e autores da emenda favorável aos civis, terão de recolhê-la, se não quiserem passar por grosseiros infratores do texto da lei fundamental.
(Palmas.)
O Sr. Adalberto Corrêa - A bancada do :&io Grande do Sul continua coerente na sua atitude, porque atendeu, apenas, ao aspecto da necessidade que tinha
atingido tanto o funcionalismo militar como o funcionalismo civil.
O SR. JOÃO NEVES -Não tenho dúvidas quanto a esse ponto.
O Sr. Barreto Pinto - A declaração do nobre Deputado pelo Rio Grande do
Sul vem em apoio às minhas considerações de ontem, relativamente à bancada gaúcha.
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O SR. JOÃO NEVES - Para exímir-se a semelhante atitude de coerência,
não há de seguramente S. Ex~ invocar a pressão das injunções partidárias. Foi,
entre outras coisas, para isso que se consumou a Revolução, para que os interesses do País não fossem sacrificados nas aras do incondicionalismo, que reduziu o
Congresso a uma simples chancela dos caprichos do alto.
Afirma o Sr. Presidente da República, que se fará prontamente a revisão
dos quadros do funcionalismo. Temos o direito de duvidar, perdidos como vimos
quatro anos de poder discricionário, sem que sequer se desse provimento a essa
necessidade tão antiga quanto imperiosa.
Sr. Presidente, estou me encaminhando para o fim. Peço a meus dedicados pares mais alguns momentos, embora saiba que lhes estou infligindo as penas
da fadiga. (Não apoiados gerais.)
O Sr. Sampaio Corrêa- Ao contrário.

O SR. JOÃO NEVES - Referir-me-ei, agora, a outro ponto.
A questão das dz'vidas

Sr. Presidente, tal foi, depois do arcabouço constitucional, a vida errante do
Governo, perdido entre sobressaltos quinzenais, variando de soluções, como no caso
da liberdade cambial. Hoje, o controle do câmbio, amanhã a sua liberação, que era a
véspera· de nova carceragem monetária, para depois voltar sobre os passos, sob a pressão dos credores externos.
Ontem, aquilo que ele chamava cortar na própria carne, para pagar os juros
e as amortizações no estrangeiro. Não escapou da viagem de retorno o último soberano, perdido no desvão de uma gaveta. No dia imediato, a moratória completa.
Depois a imposição aos prestamistas de um esquema de pagamentos parcelados, que já era uma forma de concordata ex proprio Marte.
Afinal, de súbito, sem aviso prévio, a suspensão das remessas prometidas em
documento solene. O pânico na praça, uma espécie de bandeira em funeral sobre o
cadáver da palavra oficial. De novo, ein horas, a retomada das prestações, a partida
no primeiro navio do probo Sr. Ministro da Fazenda, para sondar o terreno bancário
em face do mundo das novas hesitações.
Não digo, senhores, que se pague ou não se pague. O problema é complexo
em faée das condições do mundo, profundamente alteradas no conceito das obrigações do Estado.
Creio bem que chegaremos à impossibilidade definitiva.
Não temos sido outra coisa nesses anos de vassalagem ao capital internacional senão escravos que suam no eito para indenizar por partidas dobradas a moeda
que escorrega da finança cosmopolita com a sobrecarga de comissões onzenárias,
a juros do mercador de Veneza. (Palmas.) ·
O Sr. Júlio Novaes -V.

Ex~,

aí, tem toda razão.
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O SR. JOÃO NEVES -Aí e sempre, em tudo que estou dizendo. (Muito
bem.)

Sem independência econômica, construímos a nossa civilização material à
custa da drenagem de dinheiro sem pátria. Só Deus sabe quanto aproveitamos de
verdade da soma torrencial que nos emprestaram os financiadores da nossa miséria.
Um governo de soluções cirúrgicas não se perderia no labirinto das vacilações. Teria descido ao subsolo da questão, abrindo galerias através das nossas possibilidades efetivas. Nem veria o horizonte sem o senso das realidades. Faria o balanço
dos sacrifícios, que nos custou a volúpia do crédito nas horas em que os guichets da
City e da Wall Street estiveram abertos à imprevidência dos governos. Trataria de
igual para igual, porque hoje ninguém sabe quem é o mais forte, se o credor ou o
devedor. Não sou pelo cancelamento puro e simples dos compromissos. Há responsabilidades sagradas até com o mealheiro dos remediados. Votaria por uma revisão
racional das dívidas, dentro das nossas disponibilidades. Não se equipara no julgamento dos honrados quem não paga porque pode a quem não paga porque não
quer.
O Sr. Diniz Júnior- V.

Ex~,

agora, está admirável.

O SR. JOÃO NEVES - O essencial seria, neste assunto sobrelevante, tomar
uma atitude honesta e resoluta. Só ela lograria impor-se, dentro e fora do País. A
medicina dos paliativos, como a dos prodígios, conduz à morte inevitável.
Pela unidade do Brasil

Nestas horas de apreensões urge, senhores, mudar radicalmente de processos.
Não vem o cartel das oposições enfileirar-se entre os negativistas sistemáticos, lapidando a pátria, para lapidar o governo.
Aqui estamos para servir, no alto e cavalheiresco sentido do vocábulo, animados pela coragem de carregar a nossa parte no madeiro.
Nem um de nós pretende desculpar-se dos seus próprios erros, beneficiando
com a esterilidade dos orgulhos. Feitas as contas, senhores, bem sabemos que nenhum de nós saiu das abluções do rio sagrado isento de defeitos ou cumplicidades
nos males que atormentam o Brasil.
Mas não há dois caminhos que levem ao céu. A ele só se chega pelas ásperas
estradas do sacrifício.
O capital que trazemos para esta pugna de honra é o nosso espírito de resistência na desventura.
Já vemos, com antecipação de mais de dois anos, despontarem as ambições sucessórias. Os oráculos políticos começam a decifrar os primeiros horóscopos, apesar das negativas fopnais, que apenas aumentam as suspeitas da opinião
desconfiada e descrente.
Plus çá change, plus çá c'est meme chose.
Não nos interessa, na posição inamovível em que nos colocamos, nós, homens da oposição, o choque das pretensões individuais.
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Deste embate, sairemos em formações cerradas, para construir no Brasil uma
força insensível às solicitações do poder, purificando-se na abstinência das combinações imorais e das transações funestas. (Apoiados.) Por isso interviremos na pendência com todas as probabilidades de êxito, para darmos à República um sentido
compatível com a premência das suas necessidades multiformes.
Mas não recaiamos no crime de acirrar o atrito dos regionalismos dissolventes e perigosos. É preciso que se tenha a coragem de dizer que o Brasil não
está enfeudado ao rompante agressivo dos grandes Estados, que se julgam com
direito a tutelar os outros milhões de brasileiros. (Bravos; muito bem.)
Revezando-se no poder, Minas e São Paulo criaram o clima para as fermentações do descontentamento.
Falo com tanto maior autoridade, quanto estremeço com todas as forças
do coração a minha distante e gloriosa terra natal. Por ela, em horas difíceis, dei tudo quanto cabia no limite das minhas possibilidades humildes. Desejo vê-la próspera, feliz e engrandecida, adormecendo na paz da verdadeira fraternidade e despertando ao rumor do trabalho fecundo, que enche de ruído a beleza das suas cidades
e das suas colméias coloniais e povoa de riqueza vegetal e animal a vastidão dos seus
campos. (Muito bem.)
Não contribuirei, porém, para bater-me por uma hegemonia particularista
e odiosa, inspirada no simples empenho do mando, sem fmalidades nobres, e que
lembraria, na miniatura federativa, o espetáculo degradante do imperialismo funesto
entre as nações do mundo. Se um leva à guerra, o outro conduz à revolução.
O Sr. João Carlos - Neste particular, V.
General Flores da Cunha:

Ex':~

pensa exatamente como·o

O SR. JOÃO NEVES - Posso falar assim, senhores, porque é notório
que os rio-grandenses só se desavieram por questões nacionais de extrema gravidade e não se uniriam jamais para impor ao Brasil um predomínio local e irritante. (Apoiados.) Aqui estamos, de um e de outro lado da barricada, homens que
saíram das mesmas fileiras partidárias, entre as quais alvoreceu a nossa radiosa juventude. Não nos separa o ódio, mas o dever. Estamos hoje divididos por princípios
e métodos de governos, além de razões que mergulham nas profundezas da ética
política.
Quebramos, num dia de luto, a unidade de uma ação enaltecedora. Batemo-nos corpo-a-corpo, ensangüentando as ravinas da nossa gleba. Era o peso dos
compromissos acima dos interesses da lareira rio-grandense, despovoada dos deuses
domésticos na hora em que as amarguras do fratricídio e do ex11io nos impunham
o implemento de uma dívida de honra.
Quem ostenta os pergaminhos desta nobreza pode clamar pela cessão dessas
hostilidades chocantes entre grandes e pequenos, suplicando um esforço supremo
em prol da unidade do Brasil, sem donos e sem párias.
A imagem das nossas angústias recentes exige que não se processe mais uma
substituição de governo através da química das combinações de poucos à revelia
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dos demais, nem sob os signos funérios de regionalismos exclusivistas, sejam eles
quais forem.

A crise renovadora

Não poderia encerrar esta oração, Srs. Deputados, se não enfrentasse corajosamente o verdadeiro sentido político do País na hora que passa.
Enganam-se conscientemente a si próprios os que não situarem a atualidade
brasileira nos seus verdadeiros paralelos.
O grave defeito dos nossos homens públicos reside em se distanciarem dos
contornos da realidade visível.
Em nosso País, ou se talham as instituições pelos figurinos exóticos, ou se
aceitam como novidades certas peças de museu.
Os taumaturgos oscilam entre a inovação imponderada e as fórmulas em
desuso, que nos impingem os detentores de estoques sem consumo nos mercados
de origem.
Não é aí positivamente que reside a sabedoria da escolha.
Praticamos por mimetismo um regime parlamentar sem assento na Constituição e sem base nos partidos, alternados no poder pelo lápis do Imperador, que
nos salvou da perpetuidade de uma corrente no governo, por obra e graça de poder
pessoal.
Recaímos no erro, adotando quase à justa as instituições de Filadélfia,
sem o fundamento de um idêntico substrato do meio, da raça e do clima e sem as
peculiaridades que lá propiciavam condições de prosperidade pública. Falta-nos
sempre sobrepor a geografia do homem e da massa ao mapa de geografia física.
Entramos na Segunda República sem rumos definidos e até hoje o que
me causa espanto é que não se tenha dotado o País de uma carta política, qualquer
que fosse ela.
O chefe da Revolução, não se tendo fixado em diretrizes seguras, absteve-se
de criar um ambiente favorável à formação de uma mentalidade renovadora, capaz
de inclinar às preferências coletivas pelo modelo de organização mais adequado às
nossas necessidades.
O próprio anteprojeto elaborado nas reuniões do Itamarati ficou sobre a
mesa como um papel esquecido entre os arquivos inúteis.
Era a consabida neutralidade da ditadura em face de todos os problemas,
grandes ou pequenos. A Nação embarcara sem piloto e sem carta para as incertezas
do desconhecido.
O nobre Sr. Getúlio Vargas ausentava-se de todas as resoluções necessárias,
presente apenas na hora dos sufrágios para receber a faixa presidencial, como prêmio de indiferença pelos destinos da Nação no seu passo mais arriscado.
O Sr. Cincinato Braga - Presente apenas de disposições transitórias, que lhe
interessava.
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O SR. JOÃO NEVES -Perfeitamente.
Tudo desmoronava em volta de S. Ex'.l -homens e instituições.
Na hora em que se deveria formalizar o regime, ninguém o encontrou
atento, com a bússola na mão, apontando escolhos ou sugerindo rotas.
Nem se o louve por essa abstinência displicente, como índice de respeito
à soberania da opinião.
Não passaria de sofisma transparente semelhante panegírico. O honrado brasileiro não era um magistrado comum que, segundo os cânones do sistema, se devesse afastar das assembléias delirantes. De modo algum. S. Ex'.l era o chefe de uma
revolução vitoriosa, desencadeada sob as suas ordens e com o compromisso de
passar a limpo as instituições fracassadas.
Corria-lhe o imperioso dever de cooperar na feitura da Lei Magna.
Mas, parece que S. Ex'.l só teimou em imprimir o cunho da sua intransigência quanto às disposições transitórias, que permitissem a sua reinvestidura no
governo e a aprovação clamorosa de todos os atos da ditadura, sem remoto conhecimento dos mesmos, numa fórmula atacadista que ia desde o chefe do governo à
periferia dos últimos agentes de autoridade. (Apoiados.)
O Brasil tinha a respeito uma jurisprudência vitoriosa. O Marechal Deodoro
perfilhou o anteprojeto de Ruy Barbosa, o engenho do maior dos nossos doutrinadores políticos; defendeu palmo a palmo a sua obra; com os primores da sua eloqüência soberana, prestigiado pelo condutor da jornada de 89.
Desta forma, a ditadura encerrou o ciclo de sua atividade infecunda, entregando o Brasil à ausência das soluções profundas.
Não creio, senhores, na longa duração daquele diploma político.
Cedo virão torrencialmente as reformas impostas pela difícil praticabilidade
do sistema ou pela pressão de circunstâncias complexas.
A crise, que assola os povos, é crise de transformação. Nós saímos da apatia
para o mar largo,'em que já sopram os ventos renovadores.
Como decretar leis magnas e praticá-las neste choque de mentalidades, sem
o esforço de compreender que a figura do Estado moderno não se pode imobilizar
como guardião kantiano da ordem jurídica, indiferente ao complexo político, econômico e espiritual da Nação?
·O enigma do futuro não pode ser decifrado com as chaves cartesianas,
fundidas em moldes racionalistas, nem encerrada a criação no conflito que se resolve pela síntese.
O engenho humano, inquieto, entre as flutuações do presente, não se aparta
dos processos de transfiguração, acumulando dia a dia outras forças de rejuvenescimento, solvendo o imprevisto das dificuldades na eterna modificação da tábua de
valores sociais.
Não é a democracia que está enferma. É a falsa concepção do regime que o
deturpa na prática atualizada, em harmonia com as permanentes solicitações do
mundo contemporâneo. (Apoiados.)
É impossível restaurar, senão para a vida dos museus, os exemplares das
eras pré-históricas.
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Todos os sistemas acompanham as flutuações ambientes, ajustando-se ao
império das necessidades, arejando as noções avelhantadas pelo desuso.
Quando desabava o absolutismo, sob a longa preparação da Enciclopédia,
o povo alcançava o poder político, na ilusão de que, varrido o privilégio cívico, também se abolia o privilégio econômico.
Os eternos iludidos confundiam as vantagens da igualdade com a participação nas prerrogativas da riqueza, sem atinar que apenas se processava uma rotação
de classes.
A carta de direitos não passava de um título quimérico, que liberalizava a
todos o direito ao sufrágio e deslocava o eixo do poder de uma nobreza decadente
para o imperativo numérico das maiorias votantes.
A democracia adquiria a superfície individualista e a massa trabalhadora
passava do feudalismo para o predomínio capitalista, instituindo-se o individualismo que há mais de um século dilacera a organização social, levanta greves, atenta
com as bombas na mão contra a autoridade dos governos, fomenta os motins, renega a idéia de pátria, ataca os símbolos de fé e morre nas trincheiras da comuna ou
triunfa nas ruas de Petrogrado.
Exagerada a noção dos direitos do homem até as fronteiras da licença, o
mundo tornar-se-ia ingovernável, se as necessidades da vida em comum não instituíssem critério da relatividade entre os atributos do cidadão e não impusessem o imperativo dos deveres mútuos contra as infrações da demagogia. Nas nações do ocidente
europeu, reformadores e filósofos construíram fórmulas especiosas para atender ao
apelo das massas angustiadas. Todas elas perderam-se no vazio das conclusões teóricas, enquanto na febre do materialismo se formava a oligarquia dos ricos e se
ostentava os contrastes da fÓme com a opulência dos argentários.
O trabalho humano deixou de ser uma nobre contribuição ao progresso. para
consistir numa simples mercadoria .. A tal ponto desceu a condição proletária, que
se chegou verdadeiramente ao que eu chamaria a socialização da miséria. Que vale,
senhores, nas mãos humildes dos sem-trabalho, um título eleitoral sem salário?
Atingimos o paradoxo de dispor o ser humano da capacidade de sufrágio
sem o reconforto do pão. Não renego a fé no sistema; enfileiro-me apenas entre os
que lhe querem dar um sentido social, compreensivo e profundo, assentando-a
sobre uma infra-estrutura econômica que possa evitar os chocantes desequihbrios
da fortuna e permita sairmos do atomismo para uma fase molecular.
Nem ela pode produzir nos dias contemporâneos as linhas da sua criação
originária. Por passar de direta a representativa, não se lhe perdeu o conceito fundamental. Outras são as dimensões da atualidade. O próprio direito do Código
napoleônico envelheceu para reger as relações do mundo jurídico e nenhuma
nação deixou de criar o jus sindical, da mesma forma que o conceito romano do
domíno sofreu uma profunda modificação na substância.
Como estacionarmos, Srs. Deputados, intimidados das forças que nos propelam para diante, aterrados, em transpor o limiar das sinagogas desertas? Só os fanáticos das fórmulas quereriam impor a esses dias obscuros a bíblia de Rousseau.
Por toda a parte, subvertidas as regras clássicas, os governos reorganizam
a produção sob bases racionalizadas, intervêm na distribuição da riqueza, estimulam
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a capacidade do consumo, interferem no nível dos preços, regulam o custo das utilidades e até descem à manipulação das moedas, numa ânsia de salvar do abismo a
armadura econômica das !!ações.
Por pouco mais, as areias entupiriam a entrada dos portos para preservar
os povos dos inconvenientes da exportação.
A autarquia ganhou direitos de cidade, como providência heróica, capaz de
resgatar os povos empobrecidos no paradoxo da superprodução, do mesmo passo
que a iniciativa febril inventa obras públicas custosas para alimentar os desocupados.
Não acredito que tenhamos transposto as fronteiras da depressão econômica, e uma Nação, como o Brasil, precisa organizar as trincheiras da sua defesa orgânica contra os assaltos do inesperado.
Fortifiquemos o Estado, sem cedermos aos governos de força. Instituamos
uma ordem nova, em que se acautelem os interesses do País, que não é nem pode
ser a soma dos indivíduos.
Saiamos corajosamente do formalismo inexpressivo para a democracia funcional, tão bem retratada nas páginas de Madariaga.
Ninguém deseja alijar a conquista das liberdades superiores para atravessar
a cerração, mas, sem uma nobre renúncia das prerrogativas inferiores, não escaparemos à certeza do naufrágio.
O Brasil não suporta as ditaduras. É de sua índole a repugnância ao discricionarismo inorgânico.
Nesta crise de valores, impõe-se a estrutura de um regime que restabeleça
os imperativos da disciplina moral, sem a escravização das pessoas.
Sou decididamente partidário do sufrágio social, organizando-se o senado
das corporações sob a cúpula suprema do poder político, última instância de todas
as resoluções.
A própria Igreja não pôde cruzar os braços nesta corrida para o abismo, sentindo que as metamorfoses do poder temporal seguiam a vertigem do seu curso.
Não faz muito, um eminente jesuíta, o padre Henri Simon, escrevia na Revue des
Vivants estas palavras significativas: "Nem a imobilidade na ordem, nem a desordem no movimento".
Revisemos o problema federativo à base das nossas realidades e das desilusões da experiência, salvando a autonomia das unidades mas preservando pelo reatamento dos vínculos nacionais a unidade política do Brasil.
Tudo conspira, senhores, para adensar de trevas a linha visual do nosso futuro, se não praticarmos a rigor um sistema de cooperação de valores políticos, econômicos e espirituais.
Não fugirão as oposições brasileiras ao chamamento do País.
Pela primeira vez, sai das urnas, apesar de todas as sonegações da justiça,
um grupo de homens dispostos a persistir no combate sem tréguas aos desvios do
personalismo.
Não há força humana que os .desvie da sua rota. Queremos que nos deixem,
por amor de Deus, no ostracismo. Dele sairemos mais cedo do que se pensa para o
exercício do poder, impelidos pela vitória fatal dos nossos pontos de vista.
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A nossa expressão numérica nesta Câmara não corresponde aos coeficientes
que lá fora representam a homogeneidade das mesmas diretrizes.
A confusão intencional que os dominadores semeiam no espírito público,
para encobrir a sua permanência nas posições, não logrará exilar-nos da confiança
dos brasileiros.
Nenhum de nós se arredará dos compromissos assumidos ou maculará tantos anos de abnegação com as transigências do comodismo.
Os campos estão nitidamente demarcados, não pelo ódio, mas pelo respeito
que devemos à Nação e a nós mesmos.
Bem hajam as amarguras da derrota, já que elas contribuíram para estabelecer entre as correntes políticas uma fratura de incompatibilidades cívicas.
Servindo ao País, por urna fiscalização implacável na Câmara, seremos aqui
dentro a guarda avançada de todos os brasileiros.
Reabilitaremos a figura caluniada do homem público no conceito dos que
confundem a humildade do justo com as fraquezas do pecador.
Bem sabeis que a ditadura fez praça de criar um estado nirvânico para todas
as forças morais do País. Regime que se propunha à regeneração dos costumes republicanos, parece que a possuía o demônio do aniquilamento na vã esperança de desfazer todas as altitudes e tudo reduzir a uma estepe gelada em que erravam ao léu
seres invertebrados.
Longa e difícil vai ser a obra. Nem isso nos desalenta. Só valem os que triunfam das dificuldades supremas.
As práticas do Governo Provisório conseguiram instilar por toda a parte os
venenos do desencanto. Recebeu uma nação confiante e otimista. Restitui-nos uma
indiferença polar.
Havemos de aquecê-la ao calor do nosso entusiasmo renascente.
Se de mim consentirdes que fale, será para dizer-vos que eu considerava extinta a minha carreira pública, já tendo dado ao Brasil o máximo do esforço com o
mínimo do cálculo.
Outros deveres impunham a minha retirada do cenário.
Não pude, porém, resistir ao apelo daqueles com os quais partilhei o infortúnio político.
Mas só estarei nesta Casa enquanto puder harmonizar as minhas diretrizes
com a consciência dos mandantes e a minha própria.
No dia em que sentir essa impossibilidade, saberei encontrar a porta da
saída com a mesma altivez com que penetrei neste recinto -três vezes eleito: pelos
meus correligionários a 14 de outubro, pelos meus adversários na premeditada eliminação suplementar (Palmas), pelos meus companheiros de legenda, no comovente
oferecimento das suas renúncias.
Se a minha voz não puder traduzir os anseios do Brasil, eu a farei calar recolhendo-me ao seio da massa desesperada e sofredora.
Não esperem de mim a iniciativa de campanhas individuais, alimentadas pelo
ódio. Anima-me um ideal superior no mesquinho conflito das paixões subalternas.
O Sr. Adalberto Corrêa -V. Ex~ está na mesma situação de toda a Câmara,
que é hoje, tão-somente, a representação nacional.
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O SR. JOÃO NEVES - Nem o Brasil toleraria o espetáculo das tábuas
de arroio em que se seca ao sol a sujeira das roupas interiores.
Mas tenho os meus papéis em ordem e os passaportes visados para qualquer
zona em que se pretendam discutir as atitudes pretéritas.
Não vemos nos nossos colegas de outra banda inimigos ou desafetos por motivo das divergências que irremediavelmente nos separam.
Cumpro o dever cavalheiresco de mandar-lhes na pessoa do seu eminente
líder, Sr. Raul Fernandes, a nossa saudação na hora em que iniciamos o torneio,
tanto. mais cortês quando envolve a retribuição de um beau geste.
Fico resolutamente dentro da Revolução. Ela se propunha à recuperação das
liberdades perdidas pela hipertrofia do Executivo._
Fracassada, como obra política, aprofundemo-la nas novas diretrizes, trabalhando para que o Brasil ressurja dos escombros.
Não conseguiu o honrado Sr. Getúlio Vargas transfigurar a vida do seu
País. Desgraçadamente, as suas incontestáveis virtudes privadas não bastaram para
empresa de tanta monta.
Nas vésperas do golpe de estado, que antecedeu o segundo império, o Duque
de Morny advertia o Príncipe Bonaparte: "O que é grave num golpe de estado é que
ele equivale a um pacto com a fortuna."
E o futuro cativo de Sédan monologava: "Um ditador não se pode enganar.
Tem de acertar sempre".
O Sr. Getúlio Vargas não acertou nunca ou quase nunca. Essa, a sua profunda desventura política.
A Revolução sucumbiu sem criar, limitando-se a substituir sem vantagem
e a deprimir quase todos os aspectos da vida econômica, cívica e espiritual do
País.
Mas vamos para frente, Srs. Deputados. O passado jaz sob o epitáfio dos seus
erros. O presente é, porém, um triste cemitério.
Só nos resta o futuro, e uma pátria jovem tal a nossa é como a Nave, de
D'Annunzio: "Arma la prova e salta verso il mondo". (Palmas no recinto e nas galerias. O orador é vivamente cumprimentado e abraçado.)
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"VENCEDOR DE 1930, QUE FIZESTE DO BRASIL?"

19-6-1935
O SR. JOÃO NEVES (Palmas no recinto e nas galerias: Movimento geral de
atenção)- Sr. Presidente, mais de vinte dias fora da forma parlamentar, por motivo
de doença, não me foi possível voltar à análi,.e das condições de dentro das quais se
move a vida do Brasil, nesta h·ora de angústias e incertezas.
Ao exame sereno, que aqui fiz, das circunstâncias que rodearam a ditadura
e o Governo sucedâneo, opuseram os defensores da situação tão frágil defesa que a
opinião desapaixonada teve razão para considerar ao desamparo o cliente oficial.
Se estivéssemos em um pretório, seria o caso da nomeação de um curador ad hoc.
Os patronos, por mais ilustres que fossem, e o são, recusaram-se a enfrentar o fundamentado libelo. Trecho houve do meu discurso que os prestimosos advogados
tomaram por não escrito. Outros mal lhes mereceram uma contrariedade, por negaÇão geral. Em câmbio, a imprensa imparcial glosou os tópicos principais da fala
das oposições congregadas trazendo-lhe, de todos os recantos do País, um aplauso
de impressionante unanimidade.
Não é meu propósito renovar a instância. Ademais, a eloqüência pragmática
do Sr. Otávio Mangabeira já ofereceu ao eminente líder da Maioria a réplica incontraditável, e a sua nobre palavra ficou até hoje sem resposta.
Traçando, porém, para a história de amanhã a crônica destes dias sombrios,
não me forrarei a assinalar que o preclaro Sr. Raul Fernandes atestou mais uma
vez, e já agora pela autorizada voz de um só líder político, que o honrado Sr.
Getúlio Vargas não tem um só amigo entre as hostes que aqui escancaradamente lhe
apóiam a magistratura suprema.
Os nobres componentes da Maioria estão com o Governo, como o estiveram
todas as maiorias do passado regime. Seguem-lhe o curso acidentado, dão-lhe às
exigências o seu voto contrafeito, cerram os dentes às mesmas questões irrevogavelmente fechadas, como outrora, mas amargam uma solidariedade feita reservas íntimas e revoltas a custo sopitadas.
Pois, a não ser assim, como compreenderia a Nação que o fulgurante paladino das atitudes do Catete chegasse a exclamar no seu discurso em resposta ao
meu:
"A Maioria não é herdeira nem sucessora da ditadura. A que título,
pois, a Oposição retraça e condena a orientação do Governo Provisório para
dividir arbitrariamente a Câmara em adeptos e contemporâneos desse
Governo?"
Sou eu agora quem interpela o Sr. Raul Fernandes para que S. Ex\1 me diga
se essa Maioria, que S. Ex\1 comanda com tanto brilho, não foi quase toda que
sagrou esse passado, elegendo o Sr. Getúlio Vargas sucessor de si mesmo. Podem
faltar entre as suas ftleiras alguns dos que sufragaram o ditador em 17 de julho.
Não importa a ausência dos indivíduos. O fundamental é que os que entraram de
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novo neste recinto aqui compareceram como delegados dos mesmos partidos oficiais que recomendaram, aplaudiram e realizaram o inominável escândalo de repor
a faixa da presidência no mesmo homem que simbolizara a resistência às candidaturas oficiais.
O Sr. Martins Veras - V. ExQ. dá licença para um aparte? Do lado da Minoria está, exatamente, o seu sublíder, o qual apoiou a candidatura do Sr. Getúlio
Vargas, através de dois Deputados que recebiam sua orientação.
O Sr. José Augusto - É um título de honra para o Partido Popular haver
abandonado em tempo o apoio dado ao Sr. Presidente, o qual está desavindo com a
tranqüilidade da Pátria.
O Sr. Martins Veras - Portanto, não cabe somente à Maioria a responsabilidade de ter eleito, consciente e patrioticamente, o Sr. Getúlio Vargas. Do lado de lá
estão, também, os que apoiaram essa candidatura.
O SR. JOÃO NEVES - Do lado de cá estão aqueles que combateram tal
candidatura, pelas armas e pelo voto; do lado de cá estão os homens que suportam o
ostracismo, e não aqueles que vieram dos Governos passados para apoiar o Governo
presente. (Apoiados. Palmas.)
Repelindo quase agressivamente as responsabilidades de credores desta
tormentosa situação, o Sr. Raul Fernandes esquece, por urna incompreensível fuga
de memória, que S. Ex SI mesmo votou no Sr. Getúlio Vargas.
Ora, Senhores, a renovação do mandato presidencial equivaleu a urna
extensiva aprovação de todos os atos da ditadura, a um aplauso estrondoso à conduta do chefe da Revolução.
Não se exime o preclaro líder de suas responsabilidades pretéritas. Não creio
que S. Ex? desse o seu voto ao Sr. Getúlio Vargas se S. Ex~ não fosse solidário com
o conjunto dos atos discricionários.
Mas nem só o elegeram, como ratificaram todos os erros e abusos por uma
disposição transitória, que há de ser uma mancha perene na história política do
País.
O Sr. Raul Fernandes -V. Ex~ permite um aparte?
O SR. JOÃO NEVES -Com todo o prazer.
O Sr. Raul Fernandes - Para esclarecer o seguinte: corno representante da
Câmara, sou forçado a deixar o recinto, para ir receber o Embaixador Macedo Soares. Só por isso, não terei o prazer de continuar a ouvir o discurso de V. Ex~
O SR. JOÃO NEVES- Lastimo profundamente a ausência de V. Ex~
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O Sr. Raul Fernandes - Desejo ainda acrescentar que o sentido do meu
discurso é este: o Sr. Getúlio Vargas é o Presidente da República, elei"to pela Assembléia Nacional Constituinte. O governo ditatorial não foi exclusivamente do Sr.
Getúlio Vargas: as responsabilidades, eu as atribuí a vários dos que com S. Ex~
colaboraram.
O SR. JOÃO NEVES - Até disso me vou ocupar; V. Ex~ terá, pois, resposta implícita ao seu aparte.
Podem todos esquivar-se à defesa do Sr. Getúlio Vargas. Só não o podem os
seus intransigentes eleitores de 1934. S. Ex~s não são apenas cooperadores deste
triste estado de coisas.
São mais do que isso. São cúmplices, que a Justiça da Nação já incluiu na
mesma sentença condenatória.
Pois, a despeito de tudo, o brilhante líder maiorista deixa a ditadura e o ditador na roda dos expostos, como enjeitados indesejáveis.
Estou certo de que o sorriso terá desaparecido dos lábios do Sr. Getúlio
Vargas, quando S. Ex~ leu este trecho de ouro do discurso do seu nobre líder, que
não resisto a revigorar entre as minhas palavras:
"Insisto em que este tema pertence à História. Como Líder da Maioria, nada tenho que ver com ele, porque não carrego as responsabilidades do
passado".

O Sr. Acúrcio Torres - Como se acaso fosse possível distinguir uma coisa
da outra: a ditadura do Governo atual.
O SR. JOÃO NEVES - Honra seja feita ao Sr. Raul Fernandes por esse
corajoso ato de repulsa à obra em que S. Ex~ colaborou como juiz nas sessões da
Constituinte.
Nunca é tarde para o arrependimento. Aí ficam, pois, quase quatro anos da
vida do Brasil entregue, sem defesa, ao júlgan1ento dos contemporâneos. Ninguém
se anima a emprestar-lhe uma hora de solidariedade. Registremos nós, da Oposição, essa brilhante vitória já conquistada. Ela não será senão o prólogo de tar.üs que
havemos de alcançar no curso deste apostolado patriótico.

O Sr. Theotonio Monteiro de Barros - Por um dever de gentileza, queria,
como líder em exercício da bancada de São Paulo, comunicar a V. Ex~ que essa
bancada está saindo do recinto, a fim de esperar o Sr. Embaixador José Carlos Macedo Soares.
O SR. JOÃO NEVES -Com grande pezar meu.
V.Ex~

O Sr.

Theotonio Monteiro de Barros -

Era a explicação que devia a

O SR. JOÃO NEVES- Muito agradecido a V. Ex~
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Mas o discurso do insigne líder é demasiado fecundo em afirmações categóricas para que nos furtemos ao gosto de comentá-lo. Para mim, ele constitui
uma grande peça de oposição, a ponto de, ouvindo-o, ter tido eu a impressão de que
esta Câmara formava naquela hora uma impressionante unanimidade contra os
desgarres do ditador.
O filão é imenso. Voltemos a ele, para a colheita de ouro de lei.
Que objetivo tinha a Revolução, segundo o Sr. Raul Fernandes? Apenas
1sro: Representação e Justiça, na fórmula do Sr. Assis Brasil, em 1924. Nesse
binômio, o líder da Maioria encerra os fins da Revolução, para concluir ironicamente que eles foram rigorosamente atingidos. Um jornalista, outro dia, comparou.
com rara felicidade, o Sr. Raul Fernandes ao padrão dos grandes parlamentares
britânicos. Não serei eu quem conteste a assertiva do articulista. Mas dela me valho
também para afirmar que, como todo o bom anglo-saxônio, o Sr. Raul Fernandes
é dotado daquela capacidade de humor, misto de riso benigno e de amargura dis··
farçada.
Quereis a prova, Senhores? É fácil dá-la. Resumindo as finalidades do movimento de outubro aos dois termos da Equação Assis Brasil, o Sr. Raul Fernandes
trouxe a este plenário a mais fmmal das condenações ao conceito que o Sr. Getúlio
Vargas formava da insurreição que chefiou.
Desde os primeiros dias, o Sr. Getúlio Vargas eliminou da esfera das su<:.s
cogitações o programa da Aliança Liberal, qne era até imensamente mais amplo e
avançado do que o Binômio Assis Brasil. Para o ditador, a Aliança Liberal não passava de um episódio político, encerrado a ]Çl de março de 1930. Vou opor, neste
match sensacional, ao novo goal keeper do Catete, a palavra do próprio Catete. c o
Sr. Raul Fernandes vai ver como S. Ex'!- infringiu as regras do jogo, pretendendo
cobrir o seu cliente contra os desvarios por ele mesmo praticados, quando dispôs
discricionariamente do País.
No manifesto de 14 de maio de 1932, o ditador escrevia textualmente:
"Vencida nas urnas, pela fraude, a Aliança Liberal encerrou normalmente a sua missão. Uma grande força, em que a consciência nacional se
encarnava, continuou, entretanto, a influenciar o espírito das massas. Esta
força gerou a Revolução de Outubro, cujos efeitos de ordem pohtica e social
não podiam restringir-se aos postulados da Aliança Liberal. O programa da
Aliança Liberal somente não bastava para satisfazer às necessidades e às conquistas da Revolução".
Aí tendes, Senhores, o verdadeiro sentido do movimento de outubro, segundo os versículos do Alcorão getulista.
Eis o intérprete contra o interpretado. O Sr. Raul Fernandes, traduzindo os
livros sagrados, é um heresiarca a reclamar a purificação pela fogueira.
Mas há mais, infinitamente mais, no conflito entre a palavra do ilustre líder
da Maioria e o pensamento do Sr. Getúlio Vargas. Nunca vi, Senhores, dois homens
em mais flagrante contradição, apreciando as causas e tlnalidades de um movimento
das proporções do de outubro de 1930.
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O Sr. Raul Fernandes circunscreve os objetivos da Revolução à fórmula
Representação e Justiça e, julgando-os atingidos, impetra no Brasil quitação plena
e geral para os seus executores.
Oponho à exegese de S. Ex~ a interpretação autêntica, que vou buscar
nos textos do Sr. Getúlio Vargas.
Joguemo-nos um contra o outro e a Câmara, estupefata, verá que nunca dois
homens divergiram mais profundamente em assunto de tamanha envergadura.
A 15 de novembro, ao assistir à instalação da Assembléia Constituinte, o
ditador disse textualmente na sua mensagem, separando radicalmente a Revolução
da Aliança Liberal:
"Explica-se, assim, que o movimento de outubro de 1930 perdesse o
caráter de simples pronunciamento partidário, para desencadear-se como
força de ação social, assumindo o aspecto de verdadeira insurreição nacional
e impondo, conseqüentemente, conquistas amplas e profundas no terreno
econômico e político. A Revolução não fora obra de um partido, mas sim
um movimento geral de opinião; não possuía, para guiar-lhe, a ação reconstrutora, princípios orientadores, nem postulados ideológicos definidos e
propagados".
Aí tendes, Srs. Deput()dos, o Presidente contra o líder. Não possuindo a
Revolução prindpios ideológicos definidos e propagados, como considerá-la réussie,
se o conspícuo líder adverso é o primeiro a afirmar em outro período do seu discurso que "a ditadura, como governo provisório, nada podia fazer de definitivo"?
Mas, se era provisório, não devia gastar quatro anos em desacertos. Se era
definitivo, sua obra não pode ser tida como provisória. Entre essas duas tenazes,
há de sucumbir toda a argumentação artificiosa do Sr. Raul Fernandes.
Não se faça, porém, o eminente líder de ingênuo neste passo da crônica.
S. Ex<;! está farto de saber que o Sr. Getúlio Vargas nunca emprestou o menor
apreço aos compromissos políticos da campanha presidencial, à qual, e só à
qual, deve a sua ascensão ao Governo.
O Sr. Roberto Moreira -Muito bem. Esqueceu-os a todos.
O SR. JOÃO NEVES - O Sr. Getúlio Vargas negou a Aliança Liberal,
durante ela e depois dela, com uma sem-cerimônia que bem caracteriza o seu
bovarismo político. Negou-a nas suas horas amargas, quando se entregou à mais
deplorável das tentativas de capitulação, negociando pelas nossas costas com o Sr.
Washington Luís nas antemanhãs clandestinas do Palácio Guanabara. (Muito bem.
Palmas.) Não levou a cabo a empreitada, porque um grupo de homens intransigentes impediu que se consumasse o negregado crime. Ninguém sabe disso melhor
do que o Sr. Flores da Cunha. Ninguém sabe disso melhor do que o Sr. Oswaldo
Aranha. Ninguém sabe disso melhor do que eu, que possuo prova documental das
minhas afirmações. (Palmas.)
O Sr. Carneiro de Rezende -Daí veio a morte da Revolução. A revolução
não teve a ampará-la o esforço dos verdadeiros idealistas, mas o dos verdadeiros
calculistas.
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O Sr. Souza Leão- Que faziam traições.
O Sr. Amaral Peixoto - Ninguém mais calculista do que o Sr. Borges de
Medeiros, o qual, quinze dias antes de 3 de outubro, reuniu um grupo de intendentes na cidade de Santana do Livramento, para se opor, pelas armas, à marcha
da Revolução.
O SR. JOÃO NEVES -Está V. Ex~ enganado; vou provar que se acha com
a História atrasada: quem reuniu os intendentes em Santana foi o hoje Senador,
seu correligionário, Sr. Francisco Flores da Cunha.

O Sr. Amaral Peixoto - Por ordem exclusiva e expressa do Sr. Borges de
Medeiros.
O SR. JOÃO NEVES - Não é exato. V. Ex~ está mal informado. O Sr.
Borges de Medeiros, em agosto, deu seu consentimento à Revolução, enviando
uma carta à Brigada Militar, para que cooperasse no movimento; e, se não o tivesse dado - eu o asseguro - a Revolução não seria vitoriosa.

O Sr. Demétrio Xavier - Com ou sem o Sr. Borges de Medeiros, a Revolução
seria vitoriosa. V. Ex~ sabe, tão bem quanto eu, que o Rio Grande do Sul não é o
Sr. Borges de Medeiros.
O Sr. Baptista Luzardo - A Revolução seria vitoriosa, mas não com a colaboração de V. Ex~, porque nunca V. Ex~ foi pela Revolução.
O Sr. Demétrio Xavier - Desafio V. Ex~ a demonstrar que eu estivesse
contra a Revolução, ou contra o Sr. Getúlio Vargas.
O Sr. Baptista Luzardo- Afirmo à Câmara e à Nação que V.

Ex~

não esteve

com a Revolução a 3 de outubro.

O Sr. Demétrio Xavier- V. Ex~, como Chefe de Polícia, já não estava com o
Sr. Getúlio V;,rgas, porque o traiu.
O Sr. Pinheiro Chagas - Subscrevo a afirmação do orador. Devo declarar
que, Secretário de Estado, em Minas Gerais, recebi do Sr. João Neves e do Sr. Maurício Cardoso telegrama comunicando que o Sr. Borges de Medei-ros havia escrito
à Força Pública, instruindo-a sobre a Revolução. Darei outro testemunho: se o Sr.
Borges de Medeiros não houvesse adotado esse procedimento, o Sr. Arthur Bernardes não teria aderido ao movimento; nem o Sr. Antônio Carlos, atual Presidente da
Câmara, teria atirado Minas nessa cartada.
O SR. JOÃO NEVES - Não tenho medo, Senhores, de fazer a história pregressa da Revolução. Meu arquivo é formidável; e, quando quiserem apurar os fatos
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e a conduta dos homens, aqui estarei às ordens. (Palmas.)
Sem nenhum apreço pelas altas razões morais e ideológicas de 1929, o Sr.
Getúlio Vargas apenas se apanhou no Catete, para logo alijar deveres e responsabilidades, tratando de organizar urna nova força, contrária aos seus próprios companheiros.
O Sr. Demétrio Xavier - Pergunto a V. Ex~: passada a eleição do Sr. Júlio
Prestes, não reconheceu o Sr. Borges de Medeiros a sua pretensa vitória?

O SR. JOÃO NEVES - Isso é história antiga.
O Sr. Demétrio Xavier - História antiga é o que V. Ex~ está fazendo. A
verdade é esta: eleito o Sr. Júlio Prestes, o Sr. Borges de Medeiros aceitou a vitória
da fraude.

O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, o espetáculo que se depara aos meus
olhos é que os homens, então com o Governo da Revolução, começam a injuriar
um dos cidadãos que a fizeram, e com mais eficiência do que quase todos.
Essa é, entretanto, a história da ingratidão humana ...
O Sr. Borges de Medeiros entrou na Revolução quando compreendeu que o
movimento armado era um acontecimento nacional.
O Sr. Amaral Peixoto - Quinze dias antes da Revolução foi que o Sr. Borges
de Medeiros a apoiou.

O SR. JOÃO NEVES - O nobre Deputado está equivocado. O Sr. Getúlio
Vargas nunca entraria no movimento sem o Sr. Borges de Medeiros.
O Sr. Pinheiro Chagas - Não houvesse o Sr. Borges de Medeiros aderido à
Revolução e, em Minas, não a teríamos aceito.

O SR. JOÃO NEVES - Medite o nobre líder exclusivamente na situação
da sua velha província, sempre recusada aos partidários de Nilo Peçanha corno
indesejáveis, provocando as iras diárias do Sr. J. E. Macedo Soares, no Diário
Carioca. Foi esse brilhante jornalista que, na constância da ditadura, mais diminuiu
a autoridade do Chefe do Governo, satirizando, todas as manhãs, o Sr. Getúlio
Vargas, comparado ao envernizador, e a Revolução reduzida a um balaio de caranguejos. Se as contingências levaram os homens a um cômodo esquecimento, pelo
menos respeitemos a verdade histórica e não tentemos dourar a p11ula das conveniências, até porque o Brasil, desiludido e descrente, não engole mais a receita serôdia.
A verdade, Senhores, é que a Revolução entrou em coma nos primeiros
dias da sua vida e sucumbiu de caquexia na hora em que a juventude do movimento
parecia apta a fazer dele a grande força renovadora do Brasil.

456

Tentando galvanizar um cadáver, o preclaro líder da Maioria afirmou na
sua oração:
"O desempenho desses compromissos revolucionários não há de ser
buscado na obra transitória da ditadura, a qual, como governo provisório,
por definição mesmo, nada podia construir de definitivo. O que podia
fazer, leal à sua missão, era garantir a representação legítima nos mandatos
para a Constituinte, e desse dever se desobrigou, decretando o Código Eleitoral e entregando à Justiça, com esse diploma legislativo, toda a autoridade
sobre o processo das eleições".
Como soam falso estas palavras do nobre Sr. Raul Fernandes. Tudo ali
é artifício de advogado em defesa de causas perdidas.
Haverá o nobre líder refletido um momento ao aludir ã "obra transitória
da ditadura"? Em sua imaginação terão transcorridos, como um écran, os dias
sinistros que todos os brasileiros vivemos naquela singular transitoriedade de quase
quatro anos?
Quanto mais releio o discurso do meu grande antagonista tanto mais acredito que S. Ex~ traçou as regras da sua fala com as tintas da ironia de Steme. O Sr.
Raul Fernandes denomina "provisório, por definição mesmo" um consulado quadrienal em que tudo se desorganizou e no qual só de uma coisa não se cogitou a
sério - consultar o País através das umas.
Bem dizem os franceses: "li n'y a que le provisoire que dure" ... O provisório do Sr. Vargas durou quatro anos. Excusez du peu . .. E para que, Srs. Deputados? Para lapidar a jóia da representação popular? Só por humorismo se diria
isso, à face da Nação brasileira.
Não, Sr. Presidente. Outra vez vou exumar a palavra do ~itador contra a do
seu novo intérprete nos apuros da prestação de contas.
O Sr. Raul Fernandes pinta-nos com as cores de uma palbeta de candura o
Sr. Getúlio Vargas· apressando o Código Eleitoral, preocupado em restltuir à Nação
política o mandato das urnas. Nada é menos verdadeiro.
O ditador, desde os primeiros momentos, considerou a ditadura não como
um meio, mas como um fim.
Já no dia em que recebeu da Junta Pacificadora as rédeas da administração,
o Sr. Getúlio Vargas afirmava carrément:
"O Governo Provisório, instituído pela Revolução vitoriosa para
realizar a obra de reorganização moral, política e econômica da República".

O Sr. Roberto Moreira - Não marcava prazo.
O SR. JOÃO NEVES - Não é possível ser mais transparente. Justiça ao Sr.
Getúlio Vargas - S. Ex~ disse logo ao que vinha. Não se propunha a presidir uma
eleição. Dispunha-se a realizar o juízo final.
A 20 de setembro, falando na ABI, o Sr. Vargas insistia em assegurar que o
"Governo Provisório desempenhar-se-ia dos compromissos assumidos para com a
Nação, realizando o programa, que se impôs, de saneamento moral da administração
pública, de restauração financeira e de soerguimento econômico do País".
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Pode-se dizer que o ditador não perdeu uma só oportunidade de reafirmar
os seus propósitos, cada vez que se dignava falar ao gentio.
A 4 de março de 32, recebendo no Palácio Rio Negro a manifestação dos
seus amigos, depois do empastelamento do Diário Carioca, S. Ex~ tirava a última
catarata aos incautos, com esta frase cortante:
"O Governo somente integrar-se-á num regime novo quando este
for o reflexo da Nação organizada".
Se naquela tarde histórica alguém falasse ao Sr. Getúlio Vargas em "Representação e Justiça", o Chefe da Revolução provavelmente transformaria o seu sorriso já clássico em uma estrondosa gargalhada. O Sr. Raul Fernandes não tem, a esse
respeito, a menor dúvida.
Apenas subiu ao poder por obra da nossa prédica, do nosso devotamento
e do nosso sacrifício. O Sr. Getúlio Vargas, já no último degrau da escada, renegou
todos os compromissos ideológicos e pessoais.
Foi o ditador quem contestou formalmente, urbi et orbi, que a Revolução
tivesse sido causada imediatamente pela Aliança Liberal.
·
Criou-se um novo vocabulário, inauguraram-se práticas estranhas, inventaram-se heróis desconhecidos. Precisamente a proscrição atingiu logo os que haviam
feito com todas as veras a campanha presidencial. V. Ex~, Sr. Presidente Antônio
Carlos, foi um dos banidos dos conselhos da ditadura e incluído nas pautas de
artigo de exportação revolucionária. Acenaram-lhe com uma Embaixada, que
V. Ex~ maliciosamente recusou. Nem assim a desgraça poupou o iniciador da luta
de 1929. V. Ex~ foi afastado de tudo e de todos. Até nas listas de conspiradores
foi V. Ex~ incluído. Fui eu o incumbido de dissuadir V. Ex~ de envolver o seu
ilustre nome no tecido d<(s conjuras. O Chefe do Governo não $e deu por muito
convencido da sua inocência e V. Ex~ continuou no fndex. Vingou-se V. Ex~ da
crueldade do ostracismo, aproveitando o prefácio dos meus discursos para causticar
a ditadura neste belo período à clef"
"Dependendo apenas da vontade do ditador o preenchimento das
posições de_ mando, é em torno destas que as ambições torvelinham, de
onde o surto contínuo de perfídias, intrigas, desconfianças, equívocos,
separando homens, multiplicando casos, criando situações falsas, tudo
desviando a atenção governamental dos objetivos profícuos para o terreno sáfaro em que se digladiarn as expansões da cobiça e a explosão dos
interesses em choque".
Nunca vi, Senhores, urna fotografia tão perfeita da ditadura corno esse
magistral período do eminente Presidente da Câmara dos Deputados. (Palmas.)

O Sr. Presidente- Atenção!
O SR. JOÃO NEVES- É certo que V. Ex~, Sr. Antônio Carlos, voltou ao
Olimpo, mas só depois que troavam, já vencidos, no vale do Paraíba, os canhões
insurretos. Mesmo assim V. Ex~ teve de entrar por urna porta secreta, porque no
átrio ainda vigiavam as sentinelas outubristas.
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Longe iria eu, documentando com o próprio Sr. Getúlio Vargas a segurança
das minhas asserções. Não o farei. Basta, para remate, recordar que na mensagem
de maio de 32, S. Ex'!-, dando conta da operosidade do seu Governo dito provisório,
relacionava, em um largo capítulo, a obra já realizada e continuava, noutro, com
este sugestivo título - "O que resta fazer". São duas vastas laudas de promessas,
que encheriam dez anos de atividade fecunda, se disso se tratasse.
Não, Senhores. O Governo foi provisório no nome, mas definitivo nas
intenções. Não prosseguiu, apenas por isto: porque se desencadeou a tormenta de
9 de julho e porque alguns chefes que o apoiaram não transigiram com a sua continuação. Sem isso, não teríamos tido o sumo gosto de ouvir o Sr. Raul Fernandes
na tribuna desta Câmara.
A verdade é que o Códigb- Eleitoral foi arrancado, a fórceps, de um ditador
pirrônico, disposto a prolongar sine die uma autoridade sem autoridade e uma obra
negativa, perturbadora e funesta.
E, a não ser assim, como explicaria o Sr. Raul Fernandes que se consumissem mais de três anos para a reunião da Assembléia Nacional, quando o Marechal
Deodoro, um ano e pouco depois de depor um Império semi-secular, entregava
o País constitucionalizado no gozo de todos os brasileiros? (Muito bem.)
É que o honrado Sr. Getúlio Vargas fracassou duas vezes - uma por não
haver logo devolvido o Governo à soberania da Nação; outra, por não ter sabido,
já que por esse caminho enveredou, fundar uma nova ordem, assegurando ao País
uma fase de realizações, de prosperidade, de fecundo trabalho, de restauração
econômica e financeira, embora fora dos quadros da legalidade.
Podem hoje os beneficiários dos erros e embustes tentar velar a nudez da
ditadura estéril. Não levarão a quem quer que seja a sombra de uma dúvida. A
Nação, desesperada, empobrecida e descrente, sabe que foi vítima de um tremendo estelionato político. (Apoiados.) Salvaram-se do naufrágio os que a tempo
apontaram a corrida para o abismo. Não nos jactamos de uma qualquer vantagem
divinatória, pois fomos, como todos os brasileiros, vítimas do malogro.
Sobra-nos apenas o direito de denunciar à posteridade a obra de sofismas
inúteis com que os bizantinos da República Nova tentam baralhar o juízo contemporâneo.
O saldo ditatorial, de acordo com o líder da Maioria, teria sido este: um
Código e uma Justiça Eleitorais.
Se o Sr. Raul Fernandes o confrontasse com o deficit cataclismal na vida do
País, ainda seria de rejeitá-lo como inventário de pobreza.
Recuso-me a acreditar que, em sã consciência, S. Ex'!- acenda as luminárias
do seu talento para louvá-lo como conquista digna de uma revolução salvadora.
Não é meu propósito entrar no caos das eleições constituintes e nas atuais.
Mas, se quisesse infirmar a proposição de S. Ex'!-, bastaria, para mostrar a precariedade das garantias, recordar que em 1933 foram acintosamente cassados pelo
Tribunal Superior os direitos políticos dos Srs. Ariosto Pinto, Oscar Fontoura e
Alberto Pasqualini, no Rio Grande, dias antes do pleito, sob as inspirações de um
Ministro que se dizia da Justiça, mas que o era apenas da política facciosa. (Muito
bem. Palmas.) Tão certo é que- não há leis boas, quando são maus os executores.
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É cedo ainda para que se faça o elogio da Justiça Eleitoral, tão frágil tem
ela se mostrado, aqui e ali, ao império dos dominadores, a ponto de não se saber
bem se já colhemos o fruto tão desejado de serem os reconhecimentos feitos na balança dos tribunais.

O Sr. Roberto Moreira - É cedo para o elogio, mas não o é para a censura.
O SR. JOÃO NEVES - Nem é verdade, como disse o nobre líder, ser esta a
primeira vez que entram no Parlamento oposições eleitas como tal. Contesto formalmente a sentença adversa.
No Rio Grande sempre os adversários da Situação mandaram a esta Casa,
com as leis do passado, delegados da brava coorte federalista e libertadora. Encontrei-a nesta Câmara em 1928 e deixei-a luzida, aguerrida e numerosa na Assembléia
dos Representantes do meu Estado.

O Sr. Demétrio Xavier - O Sr. Borges de Medeiros apresentava então caranchos para desrespeitar os direitos da Minoria.
O SR. JOÃO NEVES - V. Ex'!-, no entanto, entrou para a Assembléia do
Estado com cento e poucos votos. Há maior prova de liberdade política?

O Sr. Demétrio Xavier- Mas sem favor. Entrei para a Assembléia do Estado
depois da Revolução de 23.
O SR. JOÃO NEVES - Com cento e poucos votos ...

O Sr. Demétrio Xavier - Naquela época, o Sr. Borges de Medeiros era uma
sombra de poder no Rio Grande do Sul.
O SR. JOÃO NEVES - Essa sombra de poder no Rio Grande do Sul foi
aquela mesma que cooperou decisivamente para a Revolução de que V. Ex'!- é
beneficiário.

O Sr. Demétrio Xavier- Fui Deputado pela lei, exclusivamente, lei que asseguramos no campo da luta.
O Sr. Barros Cassa!- Mas V. Ex'!- era o único oposicionista que se correspondia, freqüentemente, com o Sr. Borges de Medeiros, cujas cartas V. Ex'! me
mostrou.
O Sr. Demétrio Xavier- Desafio V. Ex'!- a provar esta afirmativa, e apelo
para o nobre Deputado, Sr. João Neves, para que diga se tive, algum dia, relações
epistolares com o Sr. Borges de Medeiros. Apelo, igualmente, para o Sr. Oscar
Fontoura.
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O SR. JOÃO NEVES -Disso não posso saber, mas me louvo na afirmação
de V. Exé!-

(Trocam-se outros apartes entre os Srs. Demétrio Xavier e Barros Cassa!.
Sussurro. O Sr. Presidente pede atenção.)
São Paulo, em várias épocas, deputou ao Parlamento homens de oposição.
Aqui conheci, nesse caráter, ainda nos últimos tempos do regime deposto, o meu
prezado amigo Sr. Paulo de Moraes Barros, que foi meu correligionário em 193 2,
o professor Francisco Morato, preclaro chefe do extinto Partido Democrático, e o
brilhante tribuno Sr. Marrey Júnior.
O Sr. Acúrcio Torres- V. Exé!- dá licença para um aparte?
O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador que está finda a hora do Expediente.
O Sr. Acúrcio Torres - Ainda em 1930, no mais aceso da luta presidencial,
o Estado do Rio mandava à Câmara Federal dois oposicionistas, os Srs. João Guimarães e Laurindo Lemgruber.
O Sr. Pedro Lago -A Bahia sempre mandou oposições para a Câmara.
O SR. JOÃO NEVES- Do mesmo passo, na Câmara Estadual de São Paulo,
oito Deputados democráticos combatiam o Governo.
Acaso há quem esqueça que o Distrito Federal sempre teve,entre estas bancadas, veementes adv~rsários da Situação, tidos como tal? (Muito bem.)
Não é de meu gosto personalizar as alusões, mas não me forro a perguntar ao
Ilustre Sr. Laurindo Lemgruber, meu caro colega na Câmara de 1930, se S. Ex~
aqui penetrou pela força do partido niilista ou pela mão do Sr. Manoel Duarte.
Seguramente as leis eram mais do que defeituosas e os processos mais do
que detestáveis. Ninguém os combateu com mais veemência do que eu. Verdadeiramente, não tínhamos representação política.
Não exageremos, porém, os ditirambos ao presente extremamente discutível em detrimento da elementar verdade histórica.
Tenho lido por aí além que o nobre Sr. Getúlio Vargas tem sido um respeitador fiel do pronunciamento das urnas, em Estados, em muitos dos quais - afirmam os panegiristas -venceram as oposições.
Desconheço maior mistificação do que esta. Os turiferários do Presidente
imaginam por certo que estão escrevendo para surdos-mudos.
Ponhamos abaixo o castelo de inverdades.
Sim, houve oposições locais que derrotaram os partidos interventores. Mas
porventura os vencedores eram adversários do Sr. Getúlio Vargas?
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O Sr. Amaral Peixoto -O Sr. José Augusto, adversário do Sr. Getúlio Vargas, saiu vitorioso.
O Sr. José Augusto- Saiu vitorioso o meu Partido, mas o Sr. Getúlio Vargas
não tem feito outra coisa senão procurar burlar a vontade do eleitorado norte-riograndense.
V.

Ex~

O Sr. Amaral Peixoto - De qualquer forma, a Lei Eleitoral permitiu que
fosse eleito. Estou defendendo a Justiça Eleitoral.

O SR. JOÃO NEVES - Chegarei lá. A resposta é fácil e esmagadora. Vejamos por partes, como quer o nobre representante do Distrito Federal.
' "No Pará, o Major Magalhães Barata não conseguiu, por certo, eleger-se Governador. Mas o Sr. José Malcher foi escolhido candidato pelo Sr.
Getúlio Vargas de uma lista enviada a S. Ex';! pelo digno e correto interventor Carneiro de Mendonça, que declarou textualmente a O Jornal: "O
Presidente Getúlio Vargas sugeriu o nome do Sr. José Malcher, de quem
possuía excelentes informações a respeito".
Perdeu o Major Barata, mas o Governo foi parar às mãos de um homem e
de uma corrente, que apóiam o Governo Federal. Em lugar do correligionário A,
o Sr. Getúlio Vargas ajudou a subir as escadas do palácio de Belém o correligionário B. Isso apenas. Nada mais.

O Sr. Amaral Peixoto - No caso, a acusação vai à Frente Única do Pará,
que se submeteu à imposição.
O SR. JOÃO NEVES - Isso V. Ex~ liquide com ela e não comigo. Não
se trata de correligionários meus.

O Sr. João Carlos - Eu me permito a honra de interromper a brilhante
oração de V. Ex';!, para declarar o seguinte: afirmamos que, havendo no País; em
franco funcionamento, na mais perfeita regularidade, com subdivisões instaladas
nos Estados, um Tribunal Eleitoral ...
O SR. JOÃO NEVES - É o que nego.

O Sr. João Carlos - ... que resolve esses assuntos, o Sr. Getúlio Vargas tem
envidado os maiores esforços, e com felicidade, para que a verdade eleitoral sempre
apareça, deixando ampla liberdade aos Tribunais Eleitorais, e mais ainda, fortalecendo-os com o seu prestígio. Agora, se em vez de subir o adversário A, subir o
adversário B, é o caso de S. Ex~ dizer: não tenho culpa de que ambos sejam correligionários ...
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O SR. JOÃO NEVES - Também nenhum Presidente da República, no passado, teve culpa de possuir correligionários em toda parte. É o incondicionalismo de
sempre.

O Sr. João Carlos - Não estou acusando os Presidentes. Digo apenas que o
Sr. Getúlio Vargas tem respeitado a Justiça Eleitoral.
O SR. JOÃO NEVES -Continuo.
Em Sergipe, as coisas não se passaram de modo fundamentalmente diverso.
No Maranhão, anuncia-se o triunfo das oposições coligadas contra o interventor, mas a favor do Sr. Getúlio Vargas, gregos e troianos. O Catete faz o jogo com
todos os naipes.

O Sr. Henrique Couto - No Maranhão, o Partido Social Democrático ganhou as eleições, mas perdeu a apuração.

1

O SR. JOÃO NEVES - Isso é ainda mais complicado, e V. Ex~ levará a
débito da Justiça Eleitoral.
No Ceará, a vantagem da Liga Católica só foi contra o Coronel Moreira Lima
e os amigos do Major Juarez Távora. Toda gente sabe que os vencedores foram dos
mais dedicados ao Sr. Getúlio Vargas, sufragando-lhe o nome em 17 de julho do
ano passado.
Em Santa Catarina, a ascensão do ilustre Sr. Nereu Ramos não mudou a face
da situação vis à vis do Chefe da Nação, pois o Coronel Governador sempre pertenceu à corrente chefiada pelo Sr. Getúlio Vargas.
E, se tudo isso é exato, respondam-me a uma pergunta: em que ala formam,
nesta Casa, os Deputados ligados aos partidos triunfadores nos Estados? Conosco
ou nas fileiras da Maioria?

O Sr. João Carlos - Que representa isso? Não pode haver dissidência local,
exclusivamente local, conservando-se os contendores filiados à política federal?
O SR. JOÃO NEVES - V. Ex~ sabe que, por esse Brasil afora, uma das
maiores coragens, das raras coragens que muitos tiveram no passado e poucos a têm
no presente, é ser ao mesmo tempo adversário de todos os governos. (Muito bem.)
Combater, Sr. João Carlos, o Governo das edilidades, o Governo dos Estados, o
Governo da União, é, no Brasil, hoje, um ato de heroísmo! (Muito bem. Palmas.)

O Sr. Botto de Menezes- Ou de loucura.
O SR. JOÃO NEVES - Ou de loucura, como diz bem o nobre colega, Sr.
Botto de Menezes.
Aqui, quando fazia a campanha da Aliança Liberal, ouvi dizer que estávamos
metidos em tremenda aventura, porque, no Brasil, bater-se contra os Governos é
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estar envolvido em tremenda aventura. Ontem li uma frase de Cervantes que caiu
profundamente em meu espírito. Dizia que aventureiro é aquele homem que em
duas palavras pode ser espancado ou imperador.

O Sr. João Carlos - Não desejo interromper a oração brilhante de V. Ex!!,
mas é de dever reconhecer que, neste momento, fazer oposição ao Governo Federal não representa loucura nem audácia de qualquer ordem, porque todas as
garantias estão asseguradas.
O Sr. José Augusto- Os rio-grandenses do norte que respondam a V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES - Não desejo, por ser escassa a hora, entrar neste
debate; mas entrarei nele quando quiserem e com fatos e documentos.

O Sr. João Carlos- Não são as vozes que hão de apagar os fatos.
O Sr. José Augusto- São os fatos que confirmam as palavras do orador.
O SR. JOÃO NEVES - Há um único caso em que uma verdadeira Oposição
já se afirmou como vencedora, embora ainda não se reunisse a Assembléia Constituinte. É o do Rio Grande do Norte.
Esperemos o epílogo. Mas, se ele se verificar, a exceção não infirmará a
regra, e sabem Deus e o Brasil o que foi o drama da Oposição potiguar.

O Sr. Café Filho - Os Deputados do Partido Popular, que V. Ex~ está
considerando vitorioso, aprovaram, há bem pouco tempo, na Legislatura passada,
os atos da ditadura.
O Sr. José Augusto - Não é verdadeira a afirmação. O Partido Popular votou, na Constituinte, contra a aprovação dos atos da ditadura, e declarou-se em
oposição ao Sr. Presidente da República na hora em que ele, desrespeitando sua
situação de magistrado da Nação, entrou pelo meu Estado a amparar um Governo
sanguinário, que já derramou o sangue de muitos conterrâneos meus.
O SR. JOÃO NEVES - Não, Srs. Deputados, não deixaremos passar sem
apreensão o contrabando desses ditirambos insinceros aos poderosos do dia.
A verdade nua e ema é que hoje, como ontem, o Governo ganha sempre
as eleições e o Presidente da República não é um magistrado isento de paixões
facciosas. Acumula a chefia da Nação com a chefia do Partido.
Apenas ontem as coisas eram feitas às claras. Hoje, Têrnis guarda com a
espada em punho a porta do templo, em cujas sacristias. se manipulam as mesmas
opressões e desvios.
Tudo mais são embustes grosseiros.
Reclamando atualização nos seus objetivos, para o rumo das oposições congregadas, não quis eu significar senão que nenhum de nós quer parar no curso dos
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acontecimentos, dando corda a cronômetros imobilizados pelo tempo e a ferrugem.
As revoluções não retrocedem. O passado, no sentido da sua organização, está morto. Nenhum de nós pretende a ele voltar, corno norma de ação. Somos 1935, do
ponto de vista da construção indispensável. Não abrimos mão, porém, de recorrer
sempre que necessário às lições de ontem, nem lançamos a pedra funerária sobre
aqueles que desgraçararn o Brasil, a pretexto de .salvá-lo. São eles os mesmos homens
do presente e hão de responder, dia por dia, ao processo de responsabilidades
instaurado e em plena dilação de provas.
Quanto a mim, não me intimido do-confronto, tranqüilo na linha de inflexível coerência, que tem sido a razão da minha vida pública e o escudo que protege
a minha humildade contra os assaltos da malevolência.
Nas contestações opostas ao meu discurso inicial, urna coisa chama desde
·
logo a atenção.
Os críticos emprestam-me propósitos negativistas e, na impossibilidade de
responder-me com argumentos válidos, afirmam que não trouxe a Minoria um
programa de reformas.
Ainda não vi, Senhores, mais indigência de argumentação. Que pretendiam
os meus censores? Urna plataforma de governo ou um debate acadêmico sobre diretrizes administrativas?
Senhores, falemos português. Já será alguma coisa nesta babel pós-revolucionária.
Mas, então, os renovadores do Brasil quererão exigir de oposicionistas um
breviário de soluções para cada caso? Não lhes parece que seria andar o carro
adiante dos bois?
O Governo é que governa. Ele é que tem nas suas mãos a máquina da administração, conhece as possibilidades do País, está na posse de todos os segredos do
Estado. Se ele não tem diretivas, corno exigi-las de nós, ausentes de todo o mecanismo administrativo?
A função social das oposições é da vigilância ...

O Sr. Roberto Moreira - É da crítica.
O SR. JOÃO NEVES - ... é da crítica, corno bem declara o nobre Deputado Sr. Roberto Moreira. Consiste em apontar os· erros, em discutir as medidas
postas em prática, confrontá-las com as de outros períodos e de outros povos. Só
essa magna tarefa encheria o exercício do mandato parlamentar.
Seguramente, a cada providência criticada iremos apontando, corno já o
fizemos, a que nos parece mais justa e oportuna. Mas reclamar-nos tábuas programáticas é de urna tal falta de senso comum que mereceria um capítulo cervantino na
Ilha de Sancho Pança.
Pôs-se agora em circulação um velho vocábulo para denegrir o esforço das
oposições - a demagogia. Quem critica é demagogo; quem dá por paus e por pedras
no Governo é construtor. Ora, Senhores, isso é de urna lamentável pobreza de
espírito.
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Causou-me, por isso, pena que o meu eminente amigo, o preclaro Senador
José Américo, taxasse de demagógica a minha oração inicial. Demagógica por quê?
Porque apontei erros, sem oferecer os remédios?
Mas - Deus de misericórdia -teria S. Ex~ pensado do mesmo modo, quando fiz aqui mesmo a campanha liberal, nos mesmos termos, com os mesmos processos, visando aos mesmos objetivos?
Nesse caso, eu teria tido então o aplauso do eminente republicano, tão demagogo quanto eu.
Não, Srs. Deputados. Tenho hoje, como ontem, horror à destruição pela
destruição.
Continuo fiel à máxima de Danton -só se destrói o que se substitui. O que
eu quis, naqueles grandes dias, foi erradicar erros para que no terreno preparado
frutificassem os acertos. É, o que quero agora, é o que, se Deus quiser, hei de querer
sempre, como bom brasileirq que me prezo de ser, tanto quanto o eminente Senador, se bem que desprovido dos seus altos dons, para levar a bom termo o meu
combate.

O Sr. Roberto Moreira -A presença de V.
ceridade de seus desígnios. (Muito bem.)

Ex~

nessa tribuna prova a sin-

O SR. JOÃO NEVES -Mas que é demagogia senão a excitação criminosa
das paixões populares?
Ora, nem sempre são as oposições que ateiam o incêndio nos apetites da
massa.
Não raro os governantes, a fim de se perpetuarem no poder, acenam para
as turbas com a miragem de venturas impossíveis, subvertem as noções de disciplina, quebram os laços do respeito recíproco entre os cidadãos, fomentam a luta
de classes, açulam reivindicações irrealizáveis.
Por isso, Senhores, há duas demagogias - sempre as.houve - a de cima e a
de baixo.
Aos demagogos do povo opõem-se os demagogos do poder, aquela espécie
de caudilhos do alto que criaram o cesarismo demagógico, de que fala Ricardo
Rojas no Santo de la espada, perdidos entre frases bombásticas, promessas falazes
e loucuras administrativas.
Os demagogos de baixo fazem às nações um mal infinitamente menor,
porque falam e não executam. Os perigosos são os de cima, comprometendo a
fortuna e o futuro dos povos com os erros e crimes da administração, aquecendo o
ambiente das pugnas civis.
Não, Srs. Deputados. As oposições congregadas têm um sentido nitidamente
constrqtor.
Hão de cooperar para o bem do País, ainda que seja pelo clamor contra os
desmandos do Governo, impedindo que se consumam na treva e no silêncio os
supremos desatinos.
Contemplem os cidadãos o que já fizemos no seio das comissões e no
plenário. Pode-se dizer que até hoje quase só se têm discutido as nossas sugestões.
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O mais é, com raras exceções, obra das mensagens do Executivo a encher a Ordem
do Dia da Câmara.
Na Comissão de Finanças, as oposições, pela palavra do ilustre Sr. Daniel
de Carvalho, sugeriram· um vasto programa de reformas fundamentais. No mesmo
conc11io, foram de novo as oposições, desta vez pela palavra não menos ilustre do
Sr. Henrique Dodsworth, que propuseram a única medida salutar para o controle
da despesa federal, estatuindo que nenhum gasto seja feito senão por intermédio do
Ministério da Fazenda.
Pois não partiu da nossa bancada, pela autoridade magistral do Sr. Cincinato
Braga, a indicação das providências salvadoras para a questão financeira e a crise
do café?
De nós também veio, por inspiração do eminente Sr. João Mangabeira, a
idéia de um inquérito acerca das condições de vida do trabalhador rural e urbano,
para que se cumpra o estatuído nas leis em benefício dos que sofrem e laboram na
proscrição da miséria.
Não abandonamos, igualmente, os direitos do funcionário civil, condenado
pela unilateralidade de um veto injusto, iníquo e inconstitucional.
Bater-nos-emos amanhã pelo salário mínimo dos bancários e por toda a
petição dos humildes.
Fomos nós da Oposição que reclamamos a prestação de contas, por inquérito rigoroso, do Departamento Nacional do Café, estranha entidade, cuja vida legal
já terminou, segundo o douto e insuspeito parecer do eminente paulista Sr. Sampaio Dória, sem que a Nação saiba aonde foram parar mais de quatro milhões de
contos de réis.
Recusou a Maioria a perícia, e a chaga administrativa ficou aberta ao sol,
como um escândalo inominável de irresponsabilidade neste regime de anarquia e
dissolução.
Eis, a rápidos traços, a nossa ação fecunda.
Iremos adiante, dia a dia, com uma tenacidade digna do nosso intuito patriótico.
Não faltaremos em tempo a propor um plano racional de educação para
corretivo da vergonha em que a República Nova fez decair esse problema dos
problemas.
Que mais querem de nós?
E - por fim - vede, Senhores, a tremenda incoerência. Os partidários do
Sr. Getúlio Vargas exigem-nos uma plataforma de Governo, completa, exaustiva
e minuciosa. Isso, para termos o direito de ser Oposição. Entretanto, Sr. Presidente, o ditador aqui declarou que mesmo para a subversão da ordem não é "imprescindível um programa para se impor ao povo brasileiro"!
Fez-se uma Revolução sem programa, por desnecessário, e não consentem
que desempenhemos urh mandato de Deputado sem uma plataforma?

O Sr. Roberto Moreira - A oposição parlamentar precisa ter um programa.
Nunca se viu isto em País algum do mundo.
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O SR. JOÃO NEVES - Reclamemos os ofícios de Molü~re para os nossos
censores ... Só ele, redivivo, interpretaria bem os atrevimentos da hipocrisia facciosa.
Não podendo contestar os desacertos do poder discricionário, o Sr. Raul
Fernandes pretende explicá-los por uma forma extremamente curiosa. O ditador
não era ditador. Sua autoridade dimanava de muitos e para contentar a todos
S. Ex~ fragmentava a sua vontade. Deste modo, o eminente líder acabaria por
atribuir a soma dos erros mais à Oposição do que ao Governo. Registro o formidável
paradoxo, como a melhor das réplicas.
Concluiu o Sr. Raul Fernandes assinalando que ao novo regime se deve uma
admirável conquista -a tomada de contas do Executivo pelo Poder que legisla.
Mas, Senhores, até aonde irão as contas desse rosário de mistificações?
Como considerarmos prestadas as contas na aplicação dos dinheiros públicos, se ao nosso exame se subtrai a verificação direta e pericial dos gastos do Departamento Nacional do Café, que já entesourou mais de três milhões de contos de
réis?
Bem sabe a Nação que temos, em pura perda, insistido por essa moralizadora
providência.
Recusou a Mesa da Câmara o nosso requerimento sob o pretexto de não
conter a petição um terço das assinaturas dos Deputados. Era o recurso às preliminares, para escapar ao mérito da questão.
Concitamos os membros da Maioria a que nos trouxessem o auxüio de suas
firmas. Poucos foram os dignos adversários que acudiram ao nosso apelo.
O Governo fecha a questão no sigilo impenetrável. Furta-se a uma devassa.
Acastela-se no "manda-quem-pode", mesmo nos tempos mais duros do absolutismo. Tudo está em ordem, mas não se admite que se vasculhem os livros do Departamento. A conclusão é fatal.
Pois bem, Senhores, nesse caso, o Departamento Nacional do Café é já, hoje,
o ponto de honra para todos nós.
Ou o Governo facilita o inquérito, ou seremos forçados a acreditar que as
acusações têm inteira procedência.
Mas já agora o Departamento Nacional do Café está condenado em sua existência artificial pelo magistral parecer do professor Sampaio Dó ria. S. Ex li! é um mestre em Direito, paulista eminente, e exerceu até há pouco o cargo de Procurador-Geral da Justiça Eleitoral.
Não é, portanto, um oposicionista. Longe disto. S. Ex'!- é pessoa da confiança do Governo.
Pois o Sr. Sampaio Dória, no estudo em apreço, escreve:
"Diante destas conclusões, rigorosamente constitucionais, perguntar-se-á: qual vem a ser a situação legal do Departamento Nacional do Café?"
É uma pessoa jurídica cuja finalidade acabou. Já não pode arrecadar a taxa
de export.ação do café, porque, desde 16 de julho, ao entrar em vigor a Constituição, incorporou-se à Receita Federal, sem prejuízo de sua finalidade exclusiva. Não
pode continuar a manter os demais serviços que estiveram a seu cargo, porque já
não tem com que pagá-los. A sua receita era a taxa de exportação do café, e esta
não pode, no todo ou em parte, ser aplicada, conforme determina o § 3<?, art.

468

6<? das Disposições Transitórias, senão na liquidação dos empréstimos a que ela
sirva de garantia. Como criatura, pois, já sem sopro de vida, o Departamento está,
constitucionalmente, em liquidação forçada. Suas contas devem, por lei, estar prestadas cada mês. O saldo que tiver, em dinheiro ou mercadoria, se aplicará obrigatoriamente, na liquidação final dos empréstimos, em moeda nacional ou estrangeira, de defesa do café.
Todos os atos que não sejam de liquidação, praticados pelo Departamento,
de 16 de julho para _cá, são írritos e nenhuns. Se arrecadou a taxa de exportação,
daquela data até hoje, cumpre-lhe entregá-la ao Tesouro Nacional, para o serviço de
resgate dos empréstimos, nos termos da Constituição.
Uma comissão de homens de senso, assistida por técnicos, acertará facilmente
as contas do Departamento. Devem elas estar prestadas, mês por mês, ao Ministério
da Fazenda, cujo Ministro superintende a Diretoria do Departamento. Recebeu
este, de taxa, mais de dois milhões de contos. Se deve a bancos ou alhures, recebeu
também o que deve. Somem-se as duas parcelas, e eis o dinheiro que o Departamento
entesourou. Também com a sub-rogação do empréstimo de 20 milhões, recebeu o
café empenhado, 16.500.000 sacas, hoje reduzido a 11.614.200. Doutro lado, o
Departamento comprou café para queimar. Na safra anterior, obrigou o produtor a
lhe vender quarenta por cento da produção a trinta mil réis a saca de 60 quilos.
Comprou, assim, por menos do custo; uma extorsão inexplicável. Já queimou, como
tem declarado, 32.178.859 sacas, até 1O de outubro deste ano. Gastou também com
os serviços que instituiu. Tudo isto lhe será levado a crédito, segundo compromisso
decorrente dos convênios entre os Estados interessados, empregado no pagamento
antecipado de empréstimo de vinte milhões.
Ê fulminante, Srs. Deputados. Mas o preclaro professor vai mais longe:
"Fato é que h,oje, desde 16 de julho último, o Departamento deixou
de ter existência constitucional. A sua extinção radical foi ato da Constituinte soberana. Hoje, nem o Congresso ordinário pode revogar a extinção; por
lei ordinária, não pode ressuscitar o Departamento. A arrecadação da taxa
tem de ser feita pelo Tesouro Federal, e a sua aplicação, no todo ou em parte, só será para pagamento dos encargos a que a taxa sirva de garantia. Agora,
só por uma reforma constitucional se poderá sair disto.
A não ser que se ouse violar, rosto a rosto, a Constituição em vigor,
dando margem a que os prejudicados recorram .ao Poder Judiciário, intérprete último da lei, não tem o Governo Federal outra saída, senão reconhecer a
extinção constitucional do Departamento, tomar-lhe as contas e aplicar o
saldo, porventura existente, no pagamento das dívidas contraídas para a defesa do café".
O convênio dos Estados cafeeiros estabeleceu que a taxa de exportação não
seria cobrada além de 27 de abril de 1935. Mas o art. 69, § 3<?, das Disposições
Transitórias da Constituição Federal estabelece diversamente. As taxas continuarão a ser cobradas além daquela data, somente, porém, taxas reduzidas, logo que se
solvam os débitos em moeda nacional e tanto quanto baste para o serviço de juros
e amortização dos empréstimos contraídos em moeda estrangeira.
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Aí tendes, Srs. Deputados, autopsiado legalmente, o Departamento Nacional
do Café.
É, quando muito, um morto-vivo, ao qual a teimosia do Governo, o seu desrespeito pela lei fundamental e a sua desorientação, insistem em galvanizar, com
prejuízo da lavoura.
Deploro que a Maioria da Câmara, presa a injunções partidárias, não permita
que a Nação conheça o destino meticuloso de todas as somas astronômicas, que
foram recolhidas desde o início.
Se ainda é possível, daqui endereço ao eminente Sr. Armando de Salles Oliveira um instante apelo, a fim de que S. Ex~ não ligue o seu nome honrado à conspiração tumular que se está fazendo em torno da prestação de contas da maior
repartição arrecadadora da República.
São Paulo, sobretudo, tem neste capítulo responsabilidades indisfarçáveis, e
o nobre Governador bandeirante não esqueça que um dos pontos do programa do
Partido Constitucionalista reza textualmente:
"Prestação de contas da administração estadual por via de me~sagem
acompanhada de informações úteis sobre cada ramo da administração, e
de extrato fiel do balanço do Tesouro, e a sua conferência real com a escrituração pública por uma comissão de Deputados, assistida por contadores
oficiais, nomeados pelo Presidente da Câmara dos Deputados. "
Aplique S. Ex~ ao caso federal a máxima prescrita, para fugir aos riscos da
incoerência.
E reflita maduramente que os programas só valem pela sua conscienciosa
execução. Do contrário, quando a letra e o espírito amortalham na infidelidade aos
compromissos, os partidos sucumbem na transação e na desestima pública.
Eis, Senhores, alguns aspectos salientes da atualidade brasileira.
A Nação está, em verdade, exausta de confiança nos que a dirigem.
Talvez por isso há muito se movimentam com impressionante ressalto as
alas doutrinárias extremas, dando a todos a sensação angustiada de que o dia de
amanhã, ou se tingirá com o verde das camisas integralistas, ou com o vermelho das
cores libertadoras.
O Sr. Figueiredo Rodrigues- Só não vê isso quem é cego.
O SR. JOAO NEVES - Quando o centro fraqueia, é irremediável a tendência para os pólos. O Sr. Getúlio Vargas está à frente de um resto de tropas cansadas,
que acabarão envolvidas pelos flancos.
O Sr. João Carlos - Esse resto de tropas, meu ilustrado colega, por enquanto é maioria.
O SR. JOAO NEVES - Já não assistimos apenas aos ardores do proselitismo pacífico. O conflito descamba para as ruas, com sangue derramado. Nuvens
carregadas encobrem o horizonte com todos os sinais da tempestade iminente.
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Contra ela a Câmara, na sua última Legislatura, votou uma lei de exceção,
conseguiu exaltar os ânimos e acirrar os partidários da esquerda e da direita.
Mas ignoro recurso mais anódino, para a defesa de um regime, do que esse
apelo do desespero às sanções contra as prerrogativas, que devem constituir a essência mesma do sistema.
Em política é sempre verdade que, quando Júpiter quer perder alguém,
enlouquece-o primeiro.
Jamais a segurança do poder resultou da supressão de garantias. Ela pode
prolongar por algum tempo a vida dos moribundos, mas acaba na auto-asfixia.
Contra os adversários de uma ordem estabelecida, não conheço outro remédio que não a prática rigorosa das virtudes públicas, a vida da administração às
claras, a economia intransigente, o estímulo a todas as nobres iniciativas, a defesa
da produção nacional, a proteção às classes que trabalham.
Quando um Governo falha a todos esses objetivos, os seus dias estão irremediavelmente contados. E ai daquele que, tombando, arrasta na queda as próprias instituições.
Há muito que, contemplando o panorama das nossas dificuldades, convenci-me de que, nesse andar, graves tempos estão reservados ao Brasil.
Precisamos ver claro na imensidade do caos, sem nos obstinarmos em cravar os pés no solo sacudido pelas correntes subterrâneas.
Entregue à meditação nas horas de desterro, amando extremamente o meu
País e desejando vê-lo triunfar da crise em que o lançaram, há muito me convenci
de que precisamos sair das ficções metafísicas, caminhando corajosamente para
a comprensão de que novos rumos se abrem à organização do Estado, e novas circunstâncias requerem o império de outras soluções econômicas e sociais.
Urge fundir a couraça do nosso nacionalismo econômico, emancipar-nos dos
compromissos impostos pelo judaísmo cosmopolita, assegurar a emancipação do
trabalhador, restringir os desequihorios criados pela hipertrofia capitalista.
Mas de nada disso cogita o Governo atônico e impopular, perdido apenas na
magia de prolongar a sua triste duração.
Dele a Nação nada espera.
E bem viu o honrado Sr. Getúlio Vargas o que significou a sua volta de Buenos Aires, através das avenidas da metrópole.
A multidão, de chapéu na cabeça, numa impressionante parada de silêncio,
lavrou-lhe a sentença merecida.
Interprete S. Ex~ os segredos daquela mudez e veja se no fundo da sua consciência a mão vingadora não traçou esta pergunta dramática: "Vencedor de 1930,
que fizeste do Brasil?"
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado.)
que

~ó
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1935: O FECHAMENTO DA ALIANÇA NACIONAL LIBERTADORA (ANL)

19-7-1935

O Sr. Presidente- Concedo a palavra ao Sr. João Neves.
O SR. JOÃO NEVES (Palmas) - Sr. Presidente, o Governo Federal decretou o fechamento da Aliança Nacional Libertadora, sob o fundamento de ser
ela um foco de propaganda subversiva, preparando, através de um plano organizado pela Terceira Internacional, a implantação do comunismo no Brasil. Esse,
o fato, nas suas linhas fundamentais. Afirmou o Governo possuir indícios e documentos que o conduziram a essa grave resolução.
Delegados das Oposições brasileiras, que reclamamos nós do Governo?
Apenas isso - a presença do Sr. Ministro da Justiça ao plenário da Câmara, para
que S. Ex~ nos trouxesse as provas da afirmação oficial. Nada mais. Não avançamos um julgamento, nem antecipamos um voto. Cumprimos serenamente o dever
de fiscais vigilantes dos atos governamentais, como indiscutivelmente nos cumpre.
Dir-se-á que o assunto escapa momentaneamente ao nosso pronunciamento. A evasiva não pode ser mais pueril, pois no caso se trata de matéria essencialmente política, diria eu até mais política do que outra coisa, por isso que entende com o conjunto de garantias asseguradas à livre manifestação de todas as opiniões, de cujo
jogo depende a perfeição ou a negação do regime instituído na Carta de 16 de julho.
Para nós, como para a opinião pública, a premissa oficial entes ta com o programa da Aliança. Este não é comunista. E isso mesmo reconhece a polícia. Sustenta, porém, o governo que estamos diante dum caso de disfarce ou de despistamento,
na forma da técnica revolucionária, porque a Aliança é uma organização de extremaesquerda, mas oculta os seus pendores verdadeiros sob o verniz de idéias nacionalistas, respeitando a organização da famflia, o culto da religião e da Pátria, e avançando apenas no terreno das conquistas sociais. Há, portanto, um conflito entre a aparência e a realidade. Como informamos a nossa consciência para uma reta apreciação do delicado problema, senão requisitando do Governo o dossier, a que ele
mesmo alude, compulsando os documentos, pesando as circunstâncias, medindo
milimetricamente as responsabilidades? Daí, o nosso requerimento, obra honesta
de homens que se colocam acima dos indivíduos e das facções, para ficarem apenas
dentro dos deveres do seu mandato e dos interesses indistintos da sociedade brasileira. Se é o próprio Governo quem diz haver na hipótese em debate um sentido
claro e outro oculto na propaganda aliancista, os nossos próprios contraditares
terão de reconhecer que o nosso pronunciamento está subordinado ao exame das
provas, para verificarmos onde termina a clandestinidade dos intuitos e onde
começa a sinceridade dos programas. Ninguém nos arrancará, a pretexto de defesa
da ordem social, uma sentença condenatória baseada no ouvir dizer. Juízes políticos no. grande sentido do termo, só decidiremos pelo alegado e provado.
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À perfeita ortodoxia da nossa exigência sobrepõe-se ainda a nossa e a da
Nação, profunda descrença na palavra oficial, tantas vezes desmentida pelos fatos.
A Comissão, porém, acaba de lavrar um parecer contrário ao nosso requerimento. Tanto vale dizer que a Câmara, pela sua maioria, o rejeita. Assinala esse ato
outra demonstração do despotismo do número ao serviço das conveniências do
Governo. (Muito bem. Palmas. Não apoiados.)

O Sr. Raul Fernandes- Não apoiado.
O SR. JOÃO NEVES - Lavremos aqui contra semelhante e indefensável
conduta o nosso veemente protesto.
Duas razões fundamentais o amparam, ao abrigo de quaisquer contraditas.
Uma de ordem teórica, outra emanada dos acontecimentos processados no País
durante os últimos cinco anos.
Pretende o Governo que o seu ato se destine a resguardar o regime democrático. Mas, senhores, em primeiro lugar, o conceito atual de democracia não se
confunde mais com o de um dogma imutável nem se assemelha a um sistema de
limites precisamente demarcados. As bandeiras da democracia não cobrem mais
um território de confins visíveis, porque o mapa das reivindicações populares é
incessantemente renovado. O que às vésperas da Revolução Francesa era uma
utopia, não passa hoje de conquista de museu. Como se um sopro de transformação varresse em cada decênio a tábua de valores sociais e políticos, os ideais envelhecem à medida que se tornam realidade. Os heróis da Comuna e os carbonários
de outrora não passariam hoje de tranqüilos burgueses, em face das exigências do
tempo presente. Tenho a impressão de que, quanto mais as massas proletárias se
incorporam à sociedade contemporânea, mais se alarga o conceito democrático.
Pois não foi o próprio Nitti, catedrático e panegirista da democracia, quem
disse no seu grande livro que "o socialismo, à proporção que se desenvolve, tende
a adotar os princípios da democracia, sendo na maior parte dos países um partido
democrático, sem caráter revolucionário?"
A verdade é que, sem esforço, a democracia começa na extrema-esquerda e
acaba na extrema direita, sem excluir o paradoxo de Wells, que propõe se institua
uma espécie de fáscio-liberal para a defesa do sistema.
Mas dois acontecimentos recentes da política francesa ilustram singularmente a minha tese. Não faz muito, cindiu-se o Partido Socialista e a ala dissidente,
chefiada por Marquet e Déat, pregava como um trístico os lemas de Ordem, Autridade, Nação.
O outro é de ontem, como o dissídio nas fileiras radicais-socialistas. Contra
o centrismo de Herriot, Daladier e Pierre Cot propugnavam a aliança com a extrema
esquerda.
A verdade é que na Itália fascista se abrigam múltiplas conquistas do socialismo e prevalece um regime neocapitalista, ao passo que na Rússia se acentua o sentido nacionalista da política e da economia.
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Sendo assim, como arrogar-se o governo a qualidade de intérprete da genuinidade do sistema para, a puro arbítrio, traçar fronteiras que a doutrina e a prática
não conseguem no caos contemporâneo delimitar com exatidão?
Isso, para nos atermos tão-só ao programa visível da Aliança Libertadora, tal
como a própria política o considera.
Mas tudo isso é nada diante da realidade destes últimos e atormentados
cinco anos da vida brasileira. Quem senão o honrado Sr. Getúlio Vargas desatou todas as forças ditas extremistas?
Quem mais do que S. Ex~ fez a demagogia de cima? Quem mais excitou as
paixões populares?
Quem subverteu todas as noções de disciplina e hierarquia nas classes
armadas do que o ex-ditador do Brasil?
O Sr. Otávio Mangabeira - Fazendo-se eleger sucessor de si mesmo, o Sr.
Getúlio Vargas deu o golpe mais profundo que até hoje se vibrou contra a democracia no Brasil. (Palmas no recinto e nas galerias.)
O Sr. Lemgruber Filho - A Assembléia que elegeu o Sr. Getúlio Vargas
era composta de Deputados tão dignos como V. Ex':!
O Sr. Otávio Mangabeira - Não contesto a dignidade dos Deputados, mas
a Nação inteira sabe como foi eleita a Assembléia. O Sr. Getúlio Vargas suspendeu
os direitos políticos de seus adversários, para usurpar o Poder. (Palmas no recinto
e nas galerias.)
O Sr. Ribeiro Júnior- E V. Ex<;!S eram antigamente eleitos a bico de pena.
(Trocam-se outros apartes.)
O Sr. Presidente - Atenção! Está com a palavra o Sr. Deputado João
Neves ...
O SR. JOÃO NEVES - Continuo, Sr. Presidente, a dirigir à Câmara as
minhas interrogações.
Quem assistiu sorridente ao alijamento do General João Gomes do Comando
da Primeira Região por ter publicado em 1931 a célebre Ordem do Dia intitulada
Pela ordem e pela disciplina? Quem presidiu à derrubada do Ministro Laudo de
Camargo da interventoria paulista pelo bilhete famoso do Capitão João Alberto?
Quem atacou os partidos tradicionais e instituiu legiões fascistas? Quem atou no
posto difamatório os homens públicos do seu País, senão o Sr. Getúlio Vargas?
. Quem nomeou o Comandante Cascardo interventor do Rio Grande do Norte e o Coronel Moreira Lima, do Ceará?
O Sr. Francisco Pereira- E quem aplaudiu todos esses atos? V.
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Ex~

O SR. JOÃO NEVES -Contra eles protestei.
Esses dois militares são hoje doutrinariamente os mesmos homens de ontem.
Quem presidiu a sessão do Teatro Municipal a 5 de julho de 1931, terminada entre
as aclamações delirantes a Luís Carlos Prestes?
Mas, se os fatos falam por si mesmos, as palavras do Ditador aí andam
em volume, como um testemunho do seu profundo desapreço aos cânones da democracia, de que S. Ex~ se faz agora guardião infatigável.
Pois não foi S. Ex~ quem, falando às classes armadas a 2 de janeiro de
1931, no almoço da Fortaleza de São João, disse textualmente: "O programa da
Revolução reflete o espírito que a inspirou e traça o caminho para o ressurgimento
do Brasil: modifica o regime representativo com a aplicação de leis eleitorais previdentes, extirpando as oligarquias políticas e estabelecendo a representação por classes, em vez do velho sistema de representação individual, tão falho como expressão
da vontade popular?"
Mas, senhores, substituir o voto individual e político pelo sufrágio sindical
exclusivo não equivalerá a fascistizar um país?
O Sr. Abelardo Marinho -Então não é comunismo. Não é extremismo da
esquerda.
O SR. JOÃO NEVES - Que diferença o nobre Deputado faz entre as duas
alas extremas em relação ao centro democrático?
O Sr. Abelardo Marinho - V. Ex<: estabeleceu as premissas; mas, dentro do
ponto de vista em que se colocou, não se pode deduzir, dessas palavras, que o Sr.
Getúlio Vargas houvesse - como declarou V. Ex<: há pouco - incentivado o comunismo.
O SR. JOÃO NEVES -Disse que S. Ex? havia provocado os extremismos;
que desatara todas as forças extremistas no Brasil.
(Trocam-se vários apartes.)
O Sr. Presidente - Atenção! Peço aos nobres Deputados não interrompam
com tanta freqüência o orador. Está com a palavra o Sr. João Neves.
O SR. JOÃO NEVES. - Quero, agora, ler à' Câmara o atestado de óbito que
o Sr. Getúlio Vargas passou, a 8 de setembro do ano findo, na cidade de João
Pessoa, ao regime democrático. (Palmas.) Disse, naquele discurso, o então Ditador
do Brasil:
"Contitui fato incontroverso - e os Constituintes terão de levar em
conta - a decadência em que caiu a concepção da democracia liberal e
individualista e a preponderância dos governos de autoridade, em conseqüência do natural alargamento da intervenção do Estado, imposto pela
necessidade de atender maior soma de interesses coletivos."
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O Sr. Cincinato Braga - A conspiração vinha de cima.
O SR. JOÃO NEVES - Aí tendes, Srs. Deputados, as razões, de fato e de
doutrina, que nos levaram a exigir as provas que a polícia diz possuir. O Governo
subtrai-se hoje ao juízo da Câmara e dos seus adversários, nessa grave questão, como
ontem o fazia com as transações do Departamento Nacional do Café.

O Sr. Ribeiro Júnior -Foi a Câmara que assim decidiu, por um dos seus órgãos competentes. ·(Trocam-se apartes.)
O SR. JOÃO NEVES - Não foi a Câmara, mas o voto faccioso da Maioria.
(Palmas.) Não confundamos a Câmara com a disciplina política.

O Sr. Abelardo Marinho - O nobre orador, afirmando que o voto da Câmara
foi faccioso, mostra mais uma vez o descrédito e a impraticabilidade da democracia
liberal entre nós.
O SR. JOÃO NEVES - Em nome da qual V. Ex'!- está nesta Câmara. Há
uma contradição entre a proposição do nobre colega e a sua. posição de Deputado.

O Sr. Abelardo Marinho -Não se tratou de um ato faccioso, mas de um ato
próprio do regime, que é o das maiorias.
O SR. JOÃO NEVES -Então V. Ex'!- é extremista, pois confessa que combate o regime.

O Sr. Abelardo Marinho- Perdão ...
O SR. JOÃO NEVES- Não será rindo que V. Ex'!- destruirá o que digo.

O Sr. Abelardo Marinho -Não sou comunista ...
O SR. JOÃO NEVES- Então, qual o regime preconizado por V. Ex~?

O Sr. Abelardo Marinho - A arte de governar é tão difícil que não pode
ser entregue a um povo inculto. Quanto ao comunismo, economicamente pode ser
aceitável; politicamente, é o regime das massas. E eu, que não sou democrata,
porque entendo que esse regime não pode ser exercido no nosso País, também não
poderia ser comunista ...
O SR. JOÃO NEVES -Mas, poderia ser fascista ...

O Sr. Ribeiro Júnior - Não há, absolutamente, ponto de semelhança entre
fascismo e comunismo. (Risos.)
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O SR. JOÃO NEVES - Permita que responda ao nobre Deputado Sr.
Abelardo Marinho.
Negou o nobre Deputado a democracia liberal; não vai, porém, para a extrema-esquerda e ainda não me disse se irá para a direita.
O Sr. Abelardo Marinho - Se reconhecesse que o fascismo poderia realizar
a salvação do nosso País, seria fascista. Nisto, não há nada de mais. Quanto ao comunismo, tenho meu ponto de vista firmado.
O Sr. Barros Cassai -Mas se V.
democrata ...

Ex~

não é fascista, não é comunista, nem é

O Sr. Abelardo Marinho - Se o nobre colega se der ao trabalho de ler nossos
Anais, lá encontrará meu pensamento suficientemente claro.
O Sr. Presidente- Atenção. Há um orador na tribuna.
O SR. JOÃO NEVES- Vou continuar, Sr. Presidente.
Regime persa de autoritarismo e clandestinidade, pode merecer os aplausos daqueles que sempre bateram palmas a todos os desmandos, desde que trouxessem a chancela palaciana.
Não terá jamais o nosso, desde que se furta ao controle das nossas consciências.
Estão muito enganados, os que pensam que nos vão intimidar com a suspeita de contubérnio com as alas da extrema-esquerda. Nem nos diminui a energia
da crítica a infamação de que aqui estamos ao serviço da politicagem e do ódio.
Cada um de nós, quando penetrou nesta Casa, sabia bem que a estrada era áspera.
Somos o que somos, não o que certos detratores queriam que fôssemos. Só à opinião brasileira prestamos contas dos nossos atos e essa não é formada apenas dos
que vivem na abastança, mas sobretudo dos que sofrem e trabalham nas tristezas da
miséria. (Palmas.)
Pedimos os famosos dossiers policiais. Não vieram. Não virão, ou porque não
existem ou porque receiam o exame à luz do debate.
A verdade, Senhores Deputados, é que já agora.a Nação terá de concluir que
foi o Governo o alarmista. Lançou o pânico na população, como se estivéssemos
às portas da insurreição social e as bombas se achassem prestes a explodir. E tudo
não passava de um plano organizado em Moscou em 1933, já prevendo o reajustamento dos militares e a reclamação dos bancários, que só se verificaram em 1935!!!
Veja a Câmara a obra de mistificação. Bastou um decreto e a catastrófe
abortou como por encanto, ao toque da vara mágica. Não havia de ser seguramente
muito profunda a infiltração extremista. Enquanto assim o Governo suprime um
órgão de propaganda política, mantém abertas as sedes do Integralismo, permite o
seu congresso nesta Capital e tolera os seus jornais. Justiça de dois pesos e duas
medidas. (Palmas.)
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Mas o Governo está sendo formalmente contestado por vários dos seus melhores amigos.
Há dias era o Governador Flores da Cunha quem declarava não ter receios de
comunismo. Ontem era o ilustre Deputado Lino Machado quem depunha na comissão especial que essa planta não medra no Maranhão.

O Sr. Lino Machado - V. Ex!! permitirá um aparte. Informo, neste momento, perante o plenário, que o comunismo no Maranhão é uma pilhéria apenas.
(Palmas.)
O SR. JOÃO NEVES -Como é pilhéria no Brasil inteiro.
Enquanto isso, o Sr. Mário Câmara troçava do pseudocomunismo do Rio
Grande do Norte. Três depoimentos absolutamente insuspeitos.
Mas, mais eloqüente era ainda o Prefeito da metrópole, que no Centro dos
Choferes claramente estigmatizava o arbítrio presidencial. Dizia o Dr. Pedro Ernesto
estas palavras que deveriam ser o revide natural da Nação ao decreto de fechamento
·
da Aliança Libertadora.

O Sr. Júlio Novaes - E disse muito bem o Dr. Pedro Ernesto, quando sustentou sua opinativa sobre o panorama a que tende a nacionalidade, quer queiram
quer não queiram os retrógrados.
O SR. JOÃO NEVES - Vejo, Sr. Presidente, que vou encontrando aplausos
no seio da própria Maioria, para as teses de doutrinas e para a exposição dos fatos
que venho fazendo. É agora o nobre Depu~ado pelo Distrito Federal ...

O Sr. Souza Leão - Líder da Bancada carioca.
O SR. JOÃO NEVES - ... filiado ao Partido do Dr. Pedro Ernesto, quem
apóia as considerações do seu chefe, no Centro dos Choferes.
Não quero, porém, deixar de ler estas palavras, que valem como aviso.
Disse o Dr. Pedro Ernesto:
"Nunca foi tão grave o momento brasileiro, porque nunca estiveram, como
estão hoje, em perigo as reivindicações populares mais singelas, aquelas que tivemos
no próprio Império e que foram mantidas pela República. É o próprio direito de
fazer um governo popular, democrático e humano que está em risco de cair no Brasil". (Palmas.)
Resta agora acentuarmos clara e terminantemente que a Minoria parlamentar tomou a única posição, que podia e devia tomar no caso- a de exame dos fatos
e dos documentos para informar a sua consciência e conduzir-se na lógica dos seus
antecedentes e notórias profissões de fé.

O Sr. Pinheiro Chagas- A fim de não colaborar no escuro.
O SR. JOÃO NEVES -Se o Governo estivesse realmente a braços com uma
poussé comunista no sentido marxista da expressão, pondo em risco os sentimentos
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ancorados no fundo da consciência brasileira, não. nos interessava saber se à sua
frente se encontrava o Sr. Getúlio Vargas. Estaríamos ao lado da ordem, sem vacilações nem reservas, com tanto maior superioridade quanto de S. Ex~ nada exigiríamos em troca de semelhante atitude. (Muito bem.)
Já agora a conduta do Governo confirma que tomamos o caminho certo,
o único compatível com a nossa posição, intransigentemente contrários a todas as
deturpações do regime democrático e inquebrantavelmente ao lado das franquias
constitucionais, que o Executivo suprime por capricho, conveniência ou arbítrio.
Se o Sr. Presidente da República pensou com a sua calva manobra arrastar-nos na cauda do sentido, errou o alvo e aqui nos tem na mesma trincheira, onde
nos colocou a imposição dos nossos concidadãos.
Não se perca, porém, S. Ex~ na liturgia policial. Olhe o País exausto, o orçamento deficitário, a economia arrasada e conclua que não acalmará as agitações
com decretos, nem restabelecerá a confiança pública por leis excepcionais.
De nós S. Ex~ terá tudo para o bem do Brasil, tudo quanto caiba no limite
das nossas atribuições. Já somos nesta Casa as foices que decepam na Comissão
de Finanças os gastos supérfluos. Cobriremos de emendas a proposta orçamentária
em busca do necessário equilíbrio. Só os indivíduos de má fé, que desconheçam
a nossa pertinácia no cumprimento do dever, poderão apodar-nos de negativistas
sistemáticos ou destruidores delirantes. O que ninguém conseguirá é atrelar-nos ao
carro do incondicionalismo, que degrada o parlamento e excita a vingança dos oprimidos. (Palmas.)
Nem valeria, como escusa ao comparecimento do Ministro, a circunstância
de ser necessário o segredo policial para garantia da própria ordem ameaçada.
Compreende-se o sigilo antes de ser tornada pública a conspiração para que não se
rompam as malhas da conjúria ou não escapem alguns cúmplices. Mas desde que o
próprio Chefe de Polícia já falou aos jornais e o Governo baixou o decreto de fechamento, esse segredo só pode ser o de Polichinello.
Já agora, senhores, os campos estão nitidamente demarcados. O Governo é o
reacionário confesso. Somos nós os defensores da pureza democrática no seu alto
e verdadeiro sentido. A luta está travada. Não é difícil profetizar-lhe o desfecho.
Se as novas e contaminadas gerações do Brasil, às quais repugna o mesquinho conflito das facções, querem escolher um caminho para a renovação, venham
bater-se ao nosso lado. Ainda somos no dizer de homens e de idéias de que falava o
Sr. Oswaldo Aranha, aquele centro de irradiação banhado pelas luzes da esperança
no dia de amanhã.
Não nos perturbam a limpidez do raciocínio as objurgatórias suspeitas.
Há muito conhecemos certos lobos que se cobrem agora com a pele de ovelhas
assustadas.
A glória do homem político está em marchar para a frente, abrindo o caminho sem cotejar as palmas interesseiras nem temer a crueldade dos difamadores.
À comodidade do silêncio, preferimos emprestar a nossa palavra para defender os direitos cívicos de uma organização, que não é a nossa. Assim santificamos a
tribuna parlamentar, transformada em refúgio de perseguidos.
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Dir-vos-ei, parafraseando Herriot: "É preciso trabalhar pelos que sofrem
e esperam, por aqueles que aguardam há tanto tempo a Epifania da Justiça. Se as
Oposições não o fizessem, teriam perdido a sua razão de existir". (!'almas prolongadas. O orador é cumprimentado.)
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QUESTÕES DE POLITICA GAÚCHA:
A PACIFICAÇÃO DO RIO GRANDE

26-8-1935

O SR. JOÃO NEVES (Para explicação pessoal) - Sr. Presidente, longe
estava eu de cuidar que neste fim de sessão devesse intervir nos debates que aqui
se travaram entre o meu prezado companheiro de representação, Sr. Batista Luzardo, e o ilustre líder da bancada situacionista do meu Estado, cujo nome declino
com a devida licença - o Sr. João Carlos Machado.
Não quero, porém, que se encerrem esses debates, sem que a eles dê o
imposto da minha palavra esclarecedora e do meu testemunho, sempre irrecusável
tanto nos domínios da vida privada, como nas convulsões da vida política em que tenho-me envolvido.
Parece estranho que desta e daquela tribuna se haja travado um duelo em
tomo de uma rusga. Srs. Deputados, se estivéssemos em Bizâncio, não teríamos
encontrado tema menos interessante e mais acadêmico para prolongar os trabalhos
da Câmara.
Que disse aqui, há três dias, o Sr. Deputado Batista Luzardo, na sua ardente
improvisação - ardente como seu próprio temperamento - e ainda desviado do
seu curso pelo tumulto dos apartes? Que disse S. Ex~, senão que a minoria parlamentar, espelho, na Câmara, das Oposições brasileiras, não é aquela quantidade desprezível, como a aprouve qualificar o meu nobre colega de representação pelo
Rio Grande do Sul, Sr. Adalberto Corrêa.
Não quero, e não estaria dentro do pensamento que me trouxe a esta
tribuna, encarecer o valimento pessoal de cada um de nós nem a significação política dos nossos mandatos. O elogio dos meus companheiros, na minha boca, certo
não soaria bem. Supunha eu ingenuamente que a mais interessada em dar lustres
às nossas pessoas e aos nossos mandatos seria a honrada Maioria desta Casa. Porque,
Senhores, para a própria fulguração de sua ação parlamentar, ela teria empenho em
elevar e não em rebaixar os seus contendores. (Apoiados.)
O Sr. Adalberto Corrêa -V. Ex~ dá licença para um aparte?
O SR. JOÃO NEVES- V. Ex~ a tem; estou às suas ordens.
O Sr. Adalberto Corrêa -V. Ex~ declarou que eu fizera a afirmação de que
a minoria era uma partícula desprezível. Creio que não usei tal adjetivação; não
tenho memória de a haver pronunciado.
O SR. JOÃO NEVES - Quantidade desprezível, disse eu, mas não no sentido ...
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O Sr. Adalberto Corrêa -Teria dito insignificante, ante a imensidade nacional, porque V. Ex~s representam nesta Casa muito pouca coisa.

O SR. JOÃO NEVES -Trata-se de uma expressão feita- "quantidade desprezível".
Prossigo Srs. Deputados.
Não me cabia a mim fazer o elogio dos meus companheiros nem realçar a
significação política de nossa presença nesta Casa. Quero somente acentuar que
nós mesmos sabemos quão pouco valemos, sabemos bem que nenhum de nós se
alça acima dos seus pares que formam no lado da Maioria. Somos apenas cidadãos
brasileiros que desejam contribuir para a grandeza do seu País. Não laboramos nos
campos da Maioria. Fazemos obra de cooperação à grandeza da Pátria num setor
diferente, mas isto não pode privar do idêntico apreço que dos nossos concidadãos
decorra para os nossos honrados adversários. O que somos e o que valemos, há de
julgá-lo a Nação, pelo reto cumprimento que dermos ao nosso mandato ...
O Sr. Adalberto Corrêa - Já está julgando, neste momento.

O SR. JOÃO NEVES - ... e pelas obras que aqui praticarmos. Não vamos
pedir atestado aos nossos adversários, que como nós, homens públicos, formados
numa das correntes de opinião do País ...
O Sr. Adalberto Corrêa - Dariam mau atestado ...

O SR. JOÃO NEVES - ... estão animados das mesmas paixões que porventura nos animam e que, seguramente, não têm um milímetro a mais de sentimento patriótico que nós outros (muito bem), que não serão capazes de, nos recessos de suas consciências, deixar de decretar, eles mesmos, a estima que lhes merecemos pela tenacidade do nosso esforço, pelo nosso profundo espírito de sacrifício ...
O Sr. Adalberto Corrêa - Em tomo da desordem.

O SR. JOÃO NEVES - ... em todas as lutas e, sobretudo, senhores, por
este penacho de conservar indeléveis as suas idéias no pélago em que se afundam os
fracos e se elevam os fortes, que é o ostracismo, clima a que nem todos podem submeter-se. (Palmas.)
Que importa, Sr. Presidente, que os desejos de composição tenham brotado
desta ou daquela vertente do situacionismo brasileiro? Não quero descer à procura
donde partiu o desejo da nossa cooperação. Para mim, que tenha saído do Palácio
do Catete, emanado dos lábios do Sr. Getúlio Vargas, ou decorrido das inspirações
do General Flores da Cunha, pouco importa e, de certo, pouco importará aos meus
honrados adversários. A Nação, entretanto, ficará sabendo que, de onde quer que
tenha partido esse apelo, daqui ou dali, ele existiu preciso, formal, inconfundível,
e se nós, hoje, não estamos sentados nas bancadas da Maioria, se suportamos o os-
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tracismo, se companheiros nossos ainda vivem privados do pão de cada dia pelas
demissões acintosas por motivos políticos é, Senhores, porque nos anima esta nobre
persistência no sacrifício, sem a qual os povos mergulham no pântano das unanimidades! (Palmas.)
Pouco importa, Senhores, de onde haja descido a palavra da conciliação.
O essencial é sabermos que o General Flores da Cunha, meu adversário político,
tomou a iniciativa, por diversas vezes, de conclamar os seus adversários para que, a
bem da salvação do País, coordenassem os seus esforços.

O Sr. Aureliano Leite - Essa tentativa de acordo é muito nobre para o Sr.
General Flores dà Cunha.
O Sr. João Carlos - Desejo declarar ainda, além dos conceitos já por mim
emitidos da tribuna, que a iniciativa do General Flores da Cunha tivera origem
exatamente no ambiente e situação que descrevi. Não nego as atitudes que os jornais têm comentado; ao contrário, elas ecoam gratamente no meu coração. É
preciso, porém, que o nobre orador não procure dar ao General Flores da Cunha o
aspecto de um homem que, vendo oposição hostil a S. Ex~, tenha ido pedir a sua
solidariedade. O General Flores da Cunha, ao ter conhecimento de certos pontos
de vista de um critério sereno e equilibrado em que se colocavam alguns de seus
adversários, abriu as portas da sua política, do seu partido, do seu governo, para
promover ampla reconciliação.
O SR. JOÃO NEVES - Penso não haver adjetivado a inspiração que V. Ex~
atribui ao Sr. General Flores da Cunha. Referi-me apenas a ela.

O Sr. João Carlos- Tudo está na iniciativa.
O SR. JOÃO NEVES - O nobre colega pelo Rio Grande do Sul, Sr. João
Carlos Machado, julgou do seu dever, por sua vez, subir à tribuna e explicar, com
método e circunstância, as démarches processadas recentemente na capital do nosso
Estado, em torno da chamada pacificação do Rio Grande.
Vou aprofundar a história, Sr. Presidente. Vou às nascentes da questão, e, já
agora, desde que me distinguiu com um aparte o honrado representante de São
Paulo, Sr. Aureliano Leite, ...

O Sr. Aureliano Leite- Muito obrigado a V. Ex~
O SR. JOÃO NEVES - ... vai S. Ex~ acompanhar, pari passu, as razões
que nos levaram a persistir, além das ideológicas, na mesma posição em que nos encontrávamos na noite de 9 de julho de 32.

O Sr. Souza Leão - Gostaria de saber se a opinião do Sr. Aureliano Leite, a
9 de julho, era igual à de hoje, a respeito do Sr. Flores da Cunha.
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O SR. JOÃO NEVES - Regressemos um momento ao passado, e, sob o
controle direto do meu eminente adversário, Sr. João Carlos Machado, que, espero,
retificará ou ratificará, com o seu silêncio, as narrações que se distanciarem da verdade.
O Sr. João Carlos - Estou ouvindo o discurso de V. Exé!- com a maior atenção.
O SR. JOÃO NEVES - Toda gente sabe que até 8 de julho de 1932 o Rio
Grande inteiro era um só homem, e o General Flores da Cunha sintetizava, no governo, aquela solda de ouro, entre os dois tradicionais partidos rio-grandenses.
Nenhum de nós entrou na pugna de 9 de julho por motivos regionais. O Rio
Grande não tinha razões locais para se lançar num movimento armado contra o Sr.
Getúlio Vargas. Se há alguma coisa que pode enaltecer a nossa conduta naquela
assentada é termos ido ao prélio das armas para servir a outrem e não para nos
servirmos a nós mesmos. (Palmas.)
O Sr. Souza Leão - E ficaram falando sozinhos.
O SR. JOÃO NEVES -Não nos sacrificamos por este ou aquele, mas por
uma tradição de unidade, que se afirmara, num biênio inteiro, porque nós, Senhores, somos daqueles que, quando prometem, não faltam, e, quando cumprem, sabem cumprir, sem se afastar do terreno em que prometeram. (Palmas.)
O Sr. Roberto Moreira -Posso dizer a V. Ex~ que São Paulo aprecia devidamente a dignidade do procedimento que V. Ex~s tiveram e não esquece o sacrifício que por ele praticaram. (Palmas.)
O Sr. Oswaldo Lima- Não parece.
O Sr. Acúrcio Torres -Por quê?
O Sr. Oswaldo Lima - Porque, ainda agora, a Assembléia Constituinte de
São Paulo votou dispositivo proibindo fossem nomeados funcionários públicos,
ali, cidadãos brasileiros que não tivessem dez anos de permanência no Estado.
O Sr. Acúrcio Torres- Mas, isso nada tem com o caso.
O Sr. Oswaldo Lima - Isso é que estraga o Brasil. O pronunciamento da
Assembléia foi unânime. O gesto equivale a colocar-se São Paulo como país estrangeiro dentro do Brasil.
O Sr. Domingos Vellasco -É um ataque que V. Ex~ faz à Maioria da Assembléia paulista.

484

O Sr. Souza Leão - Aos coordenadores dessa Assembléia.
O Sr. Acúrcio Torres -Ao Partido Constitucionalista.
O Sr. Presidente (fazendo soar os t{mpanos) -Atenção! Está com a palavra
o Sr. João Neves.

O SR.' JOÃO NEVES -Também não discuti esse ponto. Estou colocando as
pedras no xadrez, para ganhar a partida com o xeque-mate. (Palmas.)
O Sr. João Carlos -Devo asseverar a V. Ex~ que também os meus companheiros políticos podem fazer idêntica declaração, tendo todos mantido a mesma
altura no cumprimento dos seus deveres, sem jamais fugirem .a responsabilidade
alguma, a começar pelo eminente chefe do meu Partido, General Flores da Cunha.

O SR. JOÃO NEVES -Não acusei meus conterrâneos. Não é isso que estou
fazendo.
O Sr. João Carlos - V. Ex~ declarou que o meu silêncio seria o assentimento a todas as afirmações que fizesse. Como estou prestando religiosa atenção ao discurso de V. Ex"!, devo dizer que, nesse particular, os meus companheiros políticos
se encontram na mesma posição: nenhum faltou a compromisso de qualquer natureza. Todos se mantiveram, com o chefe do meu Partido, dentro dos princípios de
honra e de dignidade que os caracterizam.

O SR. JOÃO NEVES -Volto, Srs. Deputados, ao ponto de partida.
Em 1932, não havia, dentro do Rio Grande do Sul, questões pessoais ou
partidárias. Se nós, uma parte dos rio-grandenses, tomamos armas contra o Sr. Getúlio Vargas, apenas o fizemos no cumprimento de deveres que nos incumbia
cumprir, em virtude de compromissos assumidos.
O Sr. Adalberto Corrêa -Penso que V.

Ex~

mesmo era contrário à Revo-

lução.
O SR. JOÃO NEVES - Não desejo distrair minha atenção discutindo cada
caso lateral, para não perder a estrada real a que se destina o meu discurso.
O Sr. Adalberto Corrêa - Apenas afirmei que V.
ção e, hoje, a defende com tanto entusiasmo.

Ex~

era contra a Revolu-

O SR. JOÃO NEVES - Tenho em vista acentuar que servíamos a um dever, ou àquilo que nos parecia um dever.
O Sr. Souza Leão - A atitude do orador é muito digna, porque assume a responsabilidade da Revolução, o que muitos, agora, não têm a coragem de fazer.
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O SR. JOÃO NEVES - Depois que o Rio Grande do Sul se cindiu, em conseqüência dos acontecimentos de 9 de julho de 1932, encerrada a página militar
pela derrota dos revolucionários daquela época, o Sr. General Flores da Cunha não
havia ainda organizado um partido. Encontrávamo-nos um grande número de
rio-grandenses emigrados nas Repúblicas do Uruguai e Argentina. A certa altura,
recebi de Porto Alegre telegrama do prezado amigo e correligionário, Sr. Maurício
Cardoso, em que concitava a encontrar-me com ele -recordo-me, até da data- no
dia 9 de novembro de 1932, na cidade de Rivera, na República Oriental do Uruguai.
Lá fomos - os Srs. Raul Pilla, Lindolpho Collor e outros companheiros que se encontravam na República Argentina - ouvir o Sr. Maurício Cardoso, que empunhara, por inspirada designação do Sr. Borges de Medeiros, a direção do Partido Republicano Rio-grandense. O Sr. Maurício Cardoso, naquela conferência, expôs-nos
o fato que motivava a sua viagem. S. Ex'!- ali ia, depois de largo entendimento com
·
o Sr. General Flores da Cunha. . .
O Sr. João Carlos - A que assisti.

O SR. JOÃO NEVES - ... a que o nobre Deputado, Sr. João Carlos, assistiu, podendo, conseqüentemente, dizer se as afirmativas que vou versar são, ou não,
perfeitamente exatas. Eu as retiro da boca do Sr. Maurício Cardoso, homem de probidade e de dignidade moral incontestáveis. (Muito bem.)
Disse-nos o Sr. Maurício Cardoso que o Sr. General Flores da Cunha considerava encerrado o incidente militar de 1932; que não desejava a dispersão dos
rio-grandenses; que estava disposto a não fundar nenhuma agremiação partidária
e compor, de novo, os seus conterrâneos da Frente Única, sem quebra dos quadros dos velhos Partidos existentes em nossa terra. Para isso, o Sr. General Flores
da Cunha reclamava do Sr. Maurício Cardoso, a ascensão à Secretaria do Interior,
a pasta política do Estado. O Sr. Maurício Cardoso seria, no governo, o fiador da
lisura das eleições constituintes, dando-lhe o interventor plenos poderes para que
exercesse um ministério de apaziguamento, concentrando-se todos, como a 8 de
julho, em torno dos magnos interesses do Rio Grande do Sul e do Brasil.
O Sr. João Carlos -A narração está perfeitamente exata.

O SR. JOÃO NEVES - Quanto folgo que o aparte do meu nobre adversário e ilustre colega, Sr. João Carlos, pontilhe, com sua aprovação, a narrativa que
acabo de fazer.
Se regressarmos, portanto, aos dias lúgubres de 1932, seremos forçados a
reconhecer que, já naquela época, o Sr. Flores da Cunha nos estendia a mão, fazendo com que entre nós e S. Ex'!- se projetasse uma ponte de passagem comum, para
os objetivos anteriores. Se quiséssemos, se amássemos mais ao poder do que ao
dever, já em 193 2 teríamos sido os precursores dos que voltaram ao aprisco oficial.
O Sr. João Carlos - O nobre colega me permite um aparte?
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O SR. JOÃO NEVES - Com muito prazer.
O Sr. João Carlos - Estou ouvindo V.
desejava interromper o seu brilhante discurso ...

Ex~

com religiosa atenção. Não

O SR. JOÃO NEVES - As interrUpções de V. Ex~ muito me honram.
O Sr. João Carlos - . . . mas, como estamos depondo para a História,
é necessário que certos episódios sejam bem esclarecidos, para que não haja, posteriormente, falseamento algum da verdade histórica. Esta parte a que S. Ex~ aludiu é exata. Desejaria acrescentar, entretanto, o seguinte: o Dr. Maurício Cardoso
foi até à fronteira, entendeu-se com V. Ex~ e voltou dois dias antes ainda da instalação do Partido Liberal. No momento em que o General Flores da Cunha, emPalácio, com a minha presença, fazia sentir ao Sr. Maurício Cardoso que não desejaria
ser causa de desunião dos rio-grandenses, o Sr. Maurício Cardoso obtemperou que
estava em démarches para formação de um partido político. Eu, como secretário da
pasta política, é que tinha feito a convocação dos nossos correligionários no Estado,
para a reunião que se deveria realizar em Porto Alegre. O General Flores da Cunha,
ali mesmo, determinou que eu adiasse a reunião do Partido Liberal, esperando que
o Sr. Maurício Cardoso tivesse tempo de ir à fronteira e voltar. O Sr. Maurício
Cardoso, ao regressar, não procurou o General Flores da Cunha; de maneira que
realizamos a já anteriormente estabelecida reunião do Partido Republicano Liberal.
Acentuo isto, corroborando a narrativa que V. Ex~ está fazendo, para mostrar,
ainda uma vez, a nobreza de sentimentos com que agiu o General Flores da Cunha.
Não estou pondo em dúvida a sinceridade e o ardor com que V. Ex~s compõem os
seus deveres no exercício do mandato. Apenas quero dizer que, naquela época,
não queria o General Flores da Cunha o sacrifício de qualquer convicção política
dos adversários. Preocupava-se, então, como se preocupa ainda hoje, não com essas
questões da Maioria, de Minoria, de correntes daqui ou dali, que possam aderir ou
trazer solidariedade ao Governo. Tratava ele, depois daquela grande comoção, de
estabelecer as possibilidades para um ambiente de tranqüilidade, de cordura, de
concórdia, em que todos os brasileiros pudessem trabalhar e atender aos reclamos
da nacionalidade e das crises que vimos enfrentando.
O SR. JOÃO NEVES -Só posso agradecer ao meu eminente adversário, Sr.
João Carlos Machado, o nobre testemunho que me traz para a crônica que exibo
à Câmara, já que, como diz S. Ex~, estamos escrevendo para a posteridade.
Estou quase a agradecer a Deus a oportunidade que o debate entre S. Ex~
e o Sr. Batista Luzardo proporciona a nós, da Frente Única, pará mais uma vez
evidenciarmos, perante a opinião brasileira, como nos conduzimos nesses
tormentosos anos que passaram, com uma retidão, uma lealdade e uma coragem
que hão de servir, mais tarde, de padrão a todos os brasileiros.
O Sr. Adalberto Corrêa - V.

Ex~

permite um aparte?
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O SR. JOÃO NEVES -Com muito prazer. Só pediria a V. Exl!- aguardar
um minuto, a fim de dizer que o nobre Deputado, Sr. João Carlos Machado, ainda
vai mais longe. S. Exl!- declara que o General Flores da Cunha ainda procrastinou a
reunião já convocada dos seus correligionários ...
O Sr. João Carlos···· Onde se falar a verdade, aí me encontrará V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES - ... à espera de que examinássemos o apelo que
S. Ex~ nos dirigia, para nos unirmos de novo, sob a mesma bandeira, com os
mesmos objetivos, nas mesmas fileiras, gozando das mesmas regalias. Isto é o que
decorre da colaboração tão leal que me acaba de prestar o eminente líder da bancada liberal do Rio Grande do Sul.
Tenho agora muito prazer em ouvir o nobre colega, Sr. Adalberto Corrêa.
O Sr. Adalberto Corrêa - Creio q:!le V. Ex~ está a fugir do terreno do debate. Não se discutiu, aqui, que o General Flores desejava fazer a harmonia do Rio
Grande do Sul, ou da política do Brasil. Discutiu-se em uma afirmação, feita pelo Sr.
Batista Luzardo, de que o Chefe do Governo Central havia tentado, por duàs vezes,
a adesão da minoria. É esse o assunto em foco.
Que o General Flores da Cunha tentou, tenta e continuará tentando essa
aproximação, disso estamos todos nós convictos, e temos o maior prazer em aplaudir a atitude de S. Ex'!

O SR. JOÃO NEVES - Tomarei em consideração o aparte com que me acaba de distinguir o nobre adversário, Sr. Adalberto Corrêa; mas S. Ex~ verá, no curso
das declarações que estou fazendo, como caminho direto ao objetivo a que S. Ex~
alude e para o qual acaba de invocar a minha atenção. Não perdi, de modo algum,
a estrada real; de vez em quando entro num atalho, trazido pelas circunstâncias do
fato, que é complexo.
O Sr. Adalberto Corrêa - Com muito prazer, então, esperarei o desenvolvimento do raciocínio de V. Exl!-

O SR. JOÃO NEVES -V. Exl!- vai ver, com seu inato espírito de justiça,
perturbado, às vezes, pela paixão partidária, que influi em seu temperamento
V. Exl!- vai ver como ainda desta vez nós nos comportamos bem.
O Sr. Adalberto Corrêa - É possível, mas, por enquanto, não estou convencido disso.

O SR. JOÃO NEVES -Acentuava eu que a Frente Única do Rio Grande do
Sul não é governo - não agora, em 1935, mas desde 1932- apenas porque não
quer, porque não quis ser. Saibam quantos me ouvirem que não estamos no poder
apenas por isto: porque não queremos. (Palmas.)
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O Sr. Adalberto Corrêa- Ninguém disse o contrário.
O Sr. João Carlos - V.

Ex~

permite ainda?

O SR. JOÃO NEVES -Com todo prazer.
O Sr. João Carlos- Talvez seja o último aparte. O General Flores da Cunha,
na finalidade a que se propôs, procurava o nobre desideratum de deixar este pobre
País trabalhar em paz e V. Ex~, com desmedido orgulho, está aludindo a uma recusa
que não enobrece a Minoria.
O Sr. Wanderley de Pinho- Oh! Como não?
O SR. JOÃO NEVES - O nobre colega pelo Rio Grande do Sul não está
interpretando minhas palavras, e estranho que não o faça, porque S. Ex~ é dotado
de duas qualidades que o marcam: sobre ser homem de penetrante inteligência,
possui, iniludivelmente, grande serenidade.
O Sr. João Carlos- Tenho a impressão de que V.
espelho.

Ex~

está olhando para um

O SR. JOÃO NEVES - V. Ex~ está confirmando e infirmando.
Veja V. Exl!- Não me estou lavando em águas de rosas. Poderia lavar-me;
teria o direito de o fazer, porque três anos de sacrifícios, de lutas e duras penitências dão direito, aos que tiveram a coragem de persistir, de se orgulharem desse
título, de que tanto se vangloriavam os meus antigos adversários do Partido Libertador, os quais vinham, do último quartel da monarquia, com a bandeira das reivindicações, sem transações, sem acomodações e sem transigências. (Apoiados; muito
bem.)
Poderia vangloriar-me, mas não o desejo.
Foi o nobre colega e ilustre adversário quem disse que estamos escrevendo
uma página histórica. Definamos, portanto, as responsabilidades; marquemos aqueles que ficaram no terreno, certos ou errados, e deixemos que a Nação julgue se
eles o fizeram por teimosia, por ódio ou por desprendimento.
Mas, se desde 1932 não ingressamos nos quadros da Situação, foi porque
não o quisemos fazer.
O Sr. Adalberto Corrêa - V. Ex~ deve acentuar que o General Flores da
Cunha fazia todo sacrifício pela ordem do País.
O SR. JOÃO NEVES -V. Exl!- ouviu de minha boca, Sr. Deputado João
Carlos, uma palavra sequer contrária às atitudes do Sr. General Flores da Cunha?
O Sr. Adalberto Corrêa - Digo a V.
zia e faz todo sacrifício pela ordem.

Ex~

que o General Flores da Cunha fa-
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O SR. JOÃO NEVES -Não me preocupa elogiar ou desmerecer. Estou simplesmente narrando fatos. Os fatos falam sozinhos.

O Sr. Adalberto Corrêa - V. Ex<;! diz que podia estar no poder e eu corroboro. Como não?!
O SR. JOÃO NEVES- Encerradas as negociações entre o General Flores da
Cunha e o Sr. Maurício Cardoso, em novembro de 1932, o Sr. General Fores da
Cunha fundou seu partido. Desde aquele momento, S. Ex':l estava apoiado numa
força de opinião perfeitamente organizada e sob sua direção.
Os Partidos tradicionais do Rio Grande do Sul, Libertador e Republicano,
conservaram-se no ostracismo, voluntariamente. Neste ostracismo, concorreram
às eleições constituintes, como bem acentuou o Sr. Batista Luzardo, nesse ostracismo continuaram e disputaram o pleito de outubro de 1934.
Mas de novo um acontecimento proveio no curso de nossas lutas, e que provavelmente por esquecimento não foi mencionado pelo honrado Sr. João Carlos.
Durante a campanha eleitoral, o General Flores da Cunha, falando aos seus correligionários, na cidade de Taquara, proferiu um discurso, cujo conteúdo não nos era
possível desconhecer. S. Exé;l declarou em Taquara que ao que ele aspirava era a
união dos rio-grandenses e que seu nome não era obstáculo a essa união, pois estava disposto a dar-se - textualmente - em holocausto à reconciliação de seus
patrícios.

O Sr. Adalberto Corrêa - Declarou-o inúmeras vezes, até aqui na Capital da
República.
O SR. JOÃO NEVES- Nesse discurso, S. Exé;l declarou quase textualmente
o que estou referindo, e esse discurso foi publicado no órgão do partido do General
Flores da Cunha. Eu não me encontrava em Porto Alegre. Percorria em propaganda
das candidaturas da Frente Única parte da região colonial. Reuniram-se, porém, os
dois chefes da Frente· Única, Srs. Borges de Medeiros e Raul Pilla, juntamente
com outros próceres que se achavam na Capital, e deliberaram, com rara capacidade
de compreender, que a palavra do Sr. Interventor Federal deveria ser respondida
solenemente pela Frente Única. Foi então que o Sr. Raul Pilla proferiu, no teatro
Colyseu, onde se reunia o Congresso da Juventude Frente-Unista, a oração a que fez
referência o nobre Deputado Sr. João Carlos Machado.
Não tenho em mão o discurso. Mas o seu conteúdo é de mim conhecido
como dos nobres adversários com assento nesta Câmara.
O Sr. Raul Pilla declarou que, desde que o Interventor oferecera a sua candidatura em holocausto à união dos seus patrícios, à Frente Única cumpria dizer
que não fazia questão de pessoas, mas uma vez que a candidatura de S. Ex~ fosse
substituída pela de um homem acima dos partidos para governar o Rio Grande
do Sul sobre os interesses das organizações partidárias, a Frente Única estava disposta a declarar que ela também não tinha o propósito de prolongar as lutas, que
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poderiam desf~char graves convulsões internas, em prejuízo da paz do Rio Grande
e do Brasil.

O Sr. Adalberto Corrêa -Isso é não querer encontrar solução.
O SR. JOÃO NEVES - É essa afirmação que enobrece homens que a fazem, porque não visavam recompensas nem cambalachos; era afirmação lisa e límpida de homens que prezam a paz do Rio Grande do Sul, como a paz de todo o
Brasil, acima de competições pessoais.

O Sr. Presidente- Está finda a hora da sessão.
Há sobre a mesa e submeto a votos o seguinte:

Requerimento
Requeiro prorrogação da sessão, por meia hora, a fim de que o orador
termine suas considerações.
Sala das Sessões, 26 de julho de 1935. -Domingos Vellasco.
O Sr. Presidente - Aprovado. Está prorrogada a sessão por meia hora.
Continua com a palavra o Sr. João Neves.
O SR. JOÃO NEVES (Continuando) - Assim é, Sr. Presidente, que, no
curso da agitada campanha eleitoral de 34, outra porta nos abriu o General Flores
da Cunha, para a união de todos os rio-grandenses, para a extinção das lutas políticas. e, como disse, com grande acerto, o Sr. Carlos Machado, iniciar-se-ia uma
atmosfera de respeito recíproco, a fim de, mais adiante, confluírem para o mesmo
estuário, como antes, as diversas correntes em que se divide a opinião rio-grandense.

O Sr. Carlos Machado- V. Ex~ permite mais uma interrupção? Devo responder a essa parte do discurso de V. Ex~ declarando que, em verdade, o General
Flores da Cunha fez a declaração a que V. Ex~ aludiu em sua oração, num discurso
que proferiu em São Leopoldo. Posteriormente, expr_essou-se o Dr. Raul Pilla da
forma que V. Ex~ mencionou. O General Flores da Cunha chegou mais de uma vez
a pensar seriamente nessa deliberação. Devo declarar a V. Ex~ que nenhum de nós
se conformou. O General Flores da Cunha fez questão, desde o início da organização do Partido Republicano Liberal, de distribuir responsabilidades, conforme sempre dizia. É o presidente do Diretório, mas este - e V. Ex~ sabe disto, como o sabem os demais companheiros políticos - tem-se reunido freqüentemente na Capital
do Estado. Além disso, realizamos dois congressos do nosso Partido, não havendo
uma voz discordante; ao contrário, surgiram os mais veementes apelos ao General
Flores da Cunha para que S.. Ex~, por forma alguma, abrisse mão de uma candida-

491

tura que recusara desde o primeiro momento, mas que foi imposta pelo consenso
unânime de seu Partido.
O SR. JOÃO NEVES - É, portanto, fora de qualquer dúvida que, em 1932
. e 1934, a nós se abriram todas as possibilidades de formarmos ao lado dos que se
encontram no governo do Rio Grande e da República. Em 1935, em março, de
novo o General Flores da Cunha tomou a deliberação de tratar com os chefes
.da Frente Única a respeito dessa possibilidade.
O Sr. João Carlos -Peço perdão a V.

Ex~

Aí, sou obrigado a insistir. ..

O SR. JOÃO NEVES- Vou evitar o aparte de V. Ex~
Aceito, para argumentar - mesmo porque nada tenho de documental a
opor à exposição feita pelo meu nobre colega e aceito os motivos e as circunstâncias que rodearam essas conferências.
Para mim, como para os homens de boa fé, pouco importa que a idéia das
conferências nascesse deste ou daquele brasileiro; pouco importa que brotasse
deste ou daquele cérebro, desejoso de evitar maiores lutas no Rio Grande e no
Brasil. O fato incontestável, que o Sr. Batista Luzardo teve aqui confirmado pelo
seu ilustre contendor, é que o General Flores da Cunha entendeu-se com o chefe
do Partido Libertador e com o delegado da chefia do Partido Republicano.
Disse bem o Sr. João Carlos Machado que nos foram oferecidas Secretarias
de Estado. Eu adiantarei: prefeituras, situações, comodidades, vantagens naturais
e honestas, que os governos dão aos seus partidários.
O Sr. Dario Crespo -E responsabilidades no governo.

O SR. JOÃO NEVES - Tudo isso nós recusamos e, recusando, fizemo-lo
por uma série de razões que a Nação conhece.
É preciso acentuar que o General Flores da Cunha sabe que, há três anos,
as Oposições rio-grandenses mantinham sentimentos de fraternidade e ligação política com outras Oposições do Brasil. E estou certo de que o General Flores da
Cunha não nos faria a injustiça de supor - porque bem nos conhece - que fôssemos capazes de fazer a paz de Brest-Litowski: tratar com o inimigo comum,
deixando os companheiros debaixo.
Não é do nosso caráter; não é da nossa tradição; não é do nosso feitio.
Nunca o fizemos;jamais o faremos. (Palmas.)
O Sr. João Carlos - O General Flores da Cunha, meu nobre colega, não
podia, evidentemente, contar com qualquer espírito menos digno de seus adversários. Na hora em que tomou essa deliberação, certamente, não os julgou nessa
situação de inferioridade moral a que V. Ex~ acaba de aludir. Se tal fosse -todos
concordarão desde logo -, não iria pedir-lhes se tornassem membros componentes
de seu governo. (Muito bem.) O que o General Flores da Cunha visava apenas era,
ainda e sempre, a reconciliação da fam11ia rio-grandense.
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O SR. JOÃO NEVES - Diz muito bem o Sr. João Carlos Machado, com
aquela precisão lapidar que o distingue, que o General Flores da Cunha pretendia a
reconfraternização da faml1ia brasileira.

O Sr. João Carlos- Da fam11ia rio-grandense. Já retifiquei aos taquígrafos.
O SR. JOÃO NEVES- Estimaria que V. Ex~ conservasse a expressão anterior, porque faço também ao General Flores da Cunha a justiça de supor que S. Ex!!
quer tanto a paz do Brasil quanto a do Rio Grande.

O Sr. João Carlos - Note V. Ex~ que retifiquei o vocábulo porque foi o
que eu desejava dizer. Não vacilo, porém, em afirmar que a paz do Brasil era e é a
maior das aspirações do General Flores da Cunha.
O SR. JOÃO NEVES- Esse é também o meu pensamento.
Se o General Flores da Cunha assim nos julga, se não nos poderia atribuir
o procedimento de nos abraçarmos ao governo de S. Ex~ e do Sr. Getúlio Vargas,
deixando no ostracismo os que conosco haviam persistido depois da derrota de
1932, seguramente, a qualquer espírito imparcial, não escapará que a faml1ia política brasileira teria sido, mais uma vez, convocada pelo nobre governante do Rio
Grande do Sul para uma obra comum em torno do governo do honrado Sr. Getúlio
Vargas.
Não existe essa pacificação; não confluíram para esse estuário as diversas
correntes que aqui estão em oposição. Por culpa do General Flores da Cunha? Seguramente que não. Por culpa do Sr. Getúlio Vargas? Seguramente também não.
Por culpa nossa? Seguramente que também não.
Por culpa de quem então? Por que nos conservamos nessa prolongada vigília de sacrifícios? Já se disse que assim nos mantemos por odiosidades recalcadas
ou por inexplicáveis rancores.
Pediria à Câmara que elevasse o seu julgamento à altura da sua inteligência
e buscasse, de coração aberto, compreender-nos. Só se ama quem se compreende.
Adversários embora, somos irmãos que se respeitam e estimam. Pois compreendam
a nossa conduta, apesar das diferenças que nos separam. Não é por orgulho vão;
não é por sentimento profano que nós aqui estamos trilhando os duros caminhos
do sacrifício, muito menos por odiosidade ao Chefe da Nação ou ao chefe desta ou
daquela unidade da Federação Brasileira.

O Sr. Octávio. Mangabeira - Apoiado.
O SR. JOÃO NEVES - Mas por que nos chamar ao aprisco oficial? Por que
não nos deixam neste bendito ostracismo? Por que querem reproduzir aquelas unanimidades suspeitas que tanto envileceram o regime? Querem que esta Câmara se
levante como autômato para votar, incondicionalmente, tudo quanto venha doCatete ou das Comissões?
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O Sr. João Carlos- Mas ninguém deseja isso.
O Sr. Adalberto Corrêa - O orador não pode dizer que a Maioria procede
assim. Protesto contra essa afirmação.

O SR. JOÃO NEVES- V.
minhas palavras.

Ex~

está tomando a nuvem por Juno. Ouça as

O Sr. Barros Cassa! - O nobre Deputado Sr. Adalberto Corrêa não apreendeu bem o que o orador disse.
O Sr. Adalberto Corrêa - A Maioria tem-se portado nesta Casa com grande
elevação e dignidade. Se subserviência houve, foi ao tempo dos Srs. Washington
Luís e Octávio Mangabeira. Antes de 1930, a subserviência era notável.
O Sr. Octávio Mangabeira -Não apoiado.
O Sr. Adalberto Corrêa -Desminta V.
que acaba de constatar esse fato.

Ex~

o Sr. João Neves da Fontoura,

O Sr. Octávio Mangabeira - Sob o Governo do Sr. Washington Luís houve
tanta liberdade e uma oposição tão numerosa que ela pôde fazer a revolução que o
depôs. (Palmas nas galerias.)
O Sr. Adalberto Corrêa- V. Ex'.l está fazendo confusão propositada.
(Trocam-se numerosos apartes.)
O Sr. Octávio Mangabeira- Peço a palavra, Sr. Presidente!
O Sr. Presidente - Está com a palavra o Sr. Deputado João Neves.

O SR. JOÃO NEVES -Dizia eu, Sr. Presidente, que ninguém deveria desejar uma Câmara unânime, votando unanimemente todos os projetos de lei. É da
essência do regime o debate. E quem melhor deve apreciar isso que as Oposições,
que se permitem a ampla discussão dos acontecimentos políticos e dos projetos de
lei que interessam à Nação?
O Sr. João Carlos - Meu nobre colega, não se trata da preocupação de uma
unanimidade no Parlamento. O de que se cogita é de um ambiente de tranqüilidade
para o País, onde se possa trabalhar em situação de atender às necessidades públicas
e tirar do espírito da Nação a impressão dessa política de sobressaltos que têm sido
tão comuns. Não há desejo de unanimidade. Ninguém poderia visar a isso. V. Ex?
está falando de tal forma que parece que o Governo quer apenas sufocar, no espíri-
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to e na voz dos que hoje se opõem a ele, o debate, o exame das questões, o que impediria que os Deputados continuassem a travar discussões com o mesmo ardor, os
mesmos pontos de vista em que se mantêm hoje. Há muitos países que, em ocasiões
graves de sua existência, têm conseguido trégua na política interna. Por que seria
excepcional para o Brasil? Não se está cogitando aqui de formar unanimidade onde
os projetos sejam votados de roldão. Trata-se apenas, e unicamente, de deixar a
famt1ia brasileira respirar tranqüilamente, ao menos por algum tempo.

O Sr. Adalberto Corrêa -Declaro ao nobre orador que a Maioria desta Casa
está perfeitamente independente do Executivo. Estuda e resolve os problemas
como bem entende.
O SR. JOÃO NEVES - Torno a dizer que deve ser do interesse da própria
administração que na Câmara existam adversários do Governo, para que estes exerçam o direito de crítica, pois as Oposições também governam quando sabem inspirar-se no bem público e quando por elas respira uma parte, pelo menos, da opinião
nacional.
A realidade é que vimos em nosso próprio Estado, durante longo tempo,
por quatro decênios, a luta vivaz entre os dois grandes partidos em que a sua opinião se dividiu. Assistimos- o nobre colega Sr. João Carlos sabe tão bem quanto eu
- na Assembléia dos Representantes, às lutas mais acesas, aos debates mais ardentes, sem que por isso se sacrificasse o interesse da coletividade; e deve lembrar-se
o meu nobre adversário que invocamos sempre, nós rio-grandenses, como título de
glória, a existência ali de dois partidos, porque isso permitia o debate de todos os
assuntos, num regime de opinião que não se atascava na unanimidade. Representava
bem o ardor das correntes populares.
O Sr. Adalberto Corrêa - Naquele tempo não havia correntes extremistas
procurando destruir a ordem legal.

O SR. JOÃO NEVES - Foi esse o nosso grande diploma de glória, por
tantos e tão longos anos.
Quantas vezes o meu ilustre conterrâneo não molhou a sua brilhante pena
naquela tinta amarga em que as polêmicas com os adversários por vezes assumiam
quase as proporções de um duelo? Quantas vezes eu próprio, liderando a maioria da
assembléia do meu Estado, travei as discussões mais ardentes com muitos de meus
adversários, muitos dos quais eram e continuam a ser meus amigos pessoais?
Não tentemos destruir aquele florão que está precisamente nas melhores
tradições da nossa terra! Por isso é que pergunto: por que dizem que a Oposição
deveria unir-se com seus adversários para salvação do País?
Há flagrante contradição. Ora dizem que a Oposição não tem o menor valor,
ora que o País não prospera porque a Oposição não deixa o Governo respirar.
(Palmas.)
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O Sr. Adalberto Corrêa - Estas palmas são demais. Ninguém disse que o
País não prospera por causa da Oposição. O nobre orador, que se bate pela democracia liberal, apóia, entretanto, aqui, na Câmara, os oficiais do Exército que pertencem a partidos extremistas e tentam a destruição do Governo democrático!
O Sr. Barros Cassai- Por que o Governo não·os pune? Não é a nós que cumpre fazê-lo.
O SR. JOÃO NEVES - Demonstrei à plena evidência que, se não somos
Governo, não o somos apenas por não querermos. Demonstrei à saciedade que
persistimos na luta por nobres intuitos.
Mas, Senhores, pergunto agora: qual o crime que pratica a Oposição Parlamentar, no exercício do seu mandato? Se folheassem os Anais da Câmara- dizia
ainda há pouco o nobre Deputado Sr. Henrique Dodsworth, e poderão confirmá-lo os ilustres representantes da Maioria -, perguntaria eu a esses meus ilustres
adversários se não tem sido de esforço, de tenacidade, de desejo de acertar, a
ação desses meus correligionários no seio das Comissões da Câmara.

O Sr. Adalberto Corrêa- Já fizemos o elogio de S.

Ex~s

O SR. JOÃO NEVES - Tantas vezes tenho visto ilustres Deputados da
Maioria votarem aceitando proposições por nós apresentadas!

O Sr. Raul Bittencourt- Prova de que não há incondicionalismo.
O SR. JOÃO NEVES - Ainda há poucos dias, o honrado Ministro da
Fazenda, de cujas relações pessoais me orgulho, salientou que uma das leis que mais
falta fazia ao espírito de economia do Governo era aquela que obrigasse todos os
Ministérios a virem ao Legislativo pedir os créditos por intermédio do Ministério
da Fazenda, que é o fiscal natural de todos os gastos. E essa lei foi iniciativa da
Minoria.

O Sr. Adalberto Corrêa - Ninguém contesta que esses membros da Minoria
tenham prestado relevantes serviços nas Comissões. O que apenas dizemos é que, o
que ali fazem eles com a inteligência e com o cérebro, V. Ex~ desmancham dessa
tribuna com o fígado.
O Sr. Barros Cassai - No pensamento de V.
e revoltado.

Ex~,. que

é um apaixonado

O SR. JOÃO NEVES - O que sei, Sr. Presidente, é que nenhum de nós,
como Deputado, pede meças a qualquer dos honrados colegas da Maioria, por
mais ilustres e brilhantes que sejam, porque, se não os igualamos na inteligência
e na cultura, pelo menos não lhes ficamos inferiores em esforço e em desejo de
servir.
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Essa, a nossa ação, dentro das atribuições constitucionais. E, politicamente, qual tem sido a atitude da Minoria?
V. Ex~ o sabe, Sr. Presidente. Entrando nessa Casa como oposicionistas,
divergindo do Governo da República e dos Estados, por motivos da mais ampli!
notoriedade, no que entende com os métodos de Governo e com as razões que levaram o Chefe da Nação e os chefes da maioria dos Estados à suprema magistratura
federal e estadual, temos exercido aqui um direito sagrado - o de crítica política
aos atos do Executivo.
Pergunto, Sr. Presidente: a linguagem que temos usado destoa dos deveres
da urbanidade? Atravessamos a soleira da porta de qualquer dos nossos adversários
para lhes atacar a vida privada? Ou nos temos mantido na altura a que estão obrigados os representantes da Nação? Responda a Câmara, na sua consciência serena, e
veja. que, ao ascender, pela primeira vez, a esta tribuna, mencionando um título de
enaltecimento para o Brasil, rememorei que pela mais alta magistratura do País
só haviam passado homens de honra pessoal e funcional ilibada, desde o Marechal
Deodoro até o Sr. Getúlio Vargas.
Não me deve S. Ex~ nem sombra d~ um agradecimento, pois que pratiquei
um ato de justiça, sem que desejasse cortejar o poder, nem ficar ao alcance das
graças ou dos favores dos meus adversários.
Temos exercido, sim, temos exercido com coerência, lealdade e veemência
a crítica de todos os atos políticos. Mas seria uma Câmara inteiramente emasculada
aquela que tivesse uma Minoria tão numerÓsa como esta, tão representativa como
a nossa e que se agachasse detrás do poder, levantando o turíbulo de um incenso
suspeito àqueles que contra o Brasil praticaram os maiores crimes, durante a longa
noite trevosa de 1932 a 1934. (Muito bem; palmas.)
Este o nosso papel, nas lutas. Mas de ódio, Sr. Presidente! Por que de
ódio?! Foi por ódio, então, que combatemos o Governo do Sr. Washington Luís?
Quem seria capaz de dizer que todos nós, muitos dos quais ainda se encontram
nestas bancadas, estivéssemos naquela jornada animados de rancores pessoais contra
o honrado ex-Presidente da República? Não, Senhores! V. Ex~s , que hoje formam ao
lado do Sr. Getúlio Vargas, chefe da Revolução vitoriosa, reconhecem, ao menos,
que, como ontem, hoje só nos inspira um sentimento sagrado: o amor desta doce
Pátria que, mesmo com o nosso sacrifício, queremos ver grande, próspera e feliz.
Não é, portanto, Senhores, alçapremados à tribuna pelo ódio que não constrói,
antes pelo amor que constrói sobre os destroços, pelo amor à Pátria, por esse sincero desejo de servi-la que, aqui, esgotamos o melhor das nossas energias. Corram
os olhos pelos homens- que formam essa Minoria. Muitos deles passaram pelo
governo; todos devem ter cometido e cometem grandes erros, mas nenhum manchou as mã"os nos dinheiros da República; nenhum deles perseguiu conscientemente seus adversários; todos, como os nossos adversários de hoje, procuraram servir apenas ao Brasil. Há entre nós Úm pugilo de homens que nem sequer tinham passado pelas mais humildes posições políticas do País. É esta brava mocidade da Minoria Parlamentar que tantas vezes me comove n.a sua solidariedade, no seu devotamento e no seu espírito de sacrifício; é dela que vejo que tremonta sobre o horizonte a esperança de um novo dia para o Brasil, dia pelo qual serviremos com o
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melhor de nossas forças, porque, ficai certos, Senhores, não nos batemos pelo ódio,
não rastejamos em torno do poder para assaltá-lo. Queremos, apenas, que no fim
da jornada a nós reconheçam um título- o de haver servido, como declarei no meu
primeiro discurso, à República, honrando a Câmara e elevando o Brasil. (Muito

bem. Palmas.)
Só por isso valeria a pena tragar o cálice dessas amarguras e, esse, todos os
dias o tragamos - fiquem certos disso. Nenhum de nós desejou este mandato. Eu
posso dizer, se de mim consentem que fale, que entrei na Câmara a reboque das
ordens dos meus correligionários.
Já era tempo, Senhores, desiludido de tantos homens que faltaram à palavra empenhada, de ficar lá fora, na anonímia popular, esperando que o novo dia
raiasse para o Brasil, mas que eu pudesse assistir a ele sem trazer a contribuição do
meu novo sacrifício.

O Sr. Adalberto Corrêa- Queria que V. Ex';! citasse os homens que faltaram
à palavra empenhada. Eu conheço alguns membros da Minoria que faltaram à palavra empenhada, a que V. Ex~ faz referência. Conheço membros da Minoria que faltaram à palavra empenhada em 30, no palácio de Porto Alegre. Confusionismo tem
limite; sensacionalismo, também.
O SR JOÃÜ NEVES - Se me fosse grato usar da tribuna para revinditas pessoais contra o Sr. Getúlio Vargas, para demonstrar com quanta fidelidade o servi,
esteja a Câmara certa de que eu poderia documentar minhas afirmações.
Poucos, como o meu nobre colega Sr. João Carlos Machado, sabem as
horas amargas que vivi na Aliança Liberal; poucos sabem como tantas vezes pus a
risco uma carreira política feita com honra, para salvaguardar a dignidade do Rio
Grande do Sul, empenhada na luta pela ascensão do Sr. Getúlio Vargas ao governo
da República.
S. Ex':l, por isso, nada me deve, porque não o fiz por sentimentos pessoais,
mas no desempenho do mandato atrás do qual estava a unanimidade do povo
rio-grandense, que me cumpria defender, exaltar e, se possível, santificar naquela
luta.
Sacrifiquei tudo por aquela causa. Dela não me arrependo; dela só desejava
uma coisa: que engrandecesse o Brasil. E, se contra ela me rebelei, ainda não me
rebelei sem fazer esforço supremo, em junho de 1932, para que, em torno do
mesmo Chefe do Governo Provisório, se concentrassem todas as correntes da opinião brasileira, e o Brasil se salvasse, ainda que com S. Ex~
Fiz o possível, e V. Ex~, Sr. Adalberto Corrêa, pode testemunhar que o
fiz; pode dizer se, naquela trágica assentada, disputei um posto. Convidado ainda
uma vez para a pasta da Justiça, pelo honrado Ditador, eu me recusei e indiquei
o Sr. Flores da Cunha. V. Ex~ sabe que assim é; V. Ex~ sabe que me bati impessoalmente para que de novo se rearticulassem não só as forças da revolução, senão
todas as forças do Brasil, que, então, se deveriam ter dado as mãos, porque ainda
era tempo, antes que se vertesse sangue brasileiro,· de rasgar novos horizontes ao
País e dar novo sentido à revolução vitoriosa.

498

Se isso não se deu, a culpa não foi minha. Do ostracismo o que sofri abençôo, porque isso revigorou meu desejo de servir ao Brasil, e hei de o servir desta
tribuna, enquanto aqui estiver. Não peço, não desejo e não aceito atestados de bom
comportamento. Quem julga as nossas atitudes somos nós. (Palmas.)
O Sr. Adalberto Corrêa- Quem julga é a Nação.

O SR. JOÃO NEVES - Amanhã, quando as paixões se aplacarem, quando
voltar a serenidade aos espíritos, V. Ex~s mesmos bendirão a nossa resistência.
Foi assim, através de riscos; foi assim, através de sonegações de injustiça;
foi assim, através de lutas ardentes, que todas as pátrias saíram da mediocridade,
se engrandeceram e alçaram, para serem, no mundo, padrão de virtudes morais,
exemplo de virtudes cívicas! (Palmas prolongadas. O orador é vivamente cumprimentado.)
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POLÍTICA VERSUS JUSTIÇA: O ASSASSINATO DE WALDEMAR RIPPOLL

15-9-1935

O Sr. Presidente- Concedo a palavra ao Sr. João Neves.
O SR. JOÃO NEVES (Para explicação pessoal)- Sr. Presidente, é profundamente doloroso subir a esta tribuna para examinar, ante a consciência dos meus pares, um acontecimento da gravidade de que se revestiu o assassinato do meu saudoso companheiro de lutas, Dr. Waldemar Rippoll.
Não estava nas minhas contas liquidar neste plenário os antecedentes e as
conseqüências da sanguinolenta tragédia, que menos feriu o coração da Frente
Unica do Rio Grande do que verdadeiramente desonrou o bom nome do Brasil,
face a face com a terra estrangeira.
Não estava nas minhas contas. E muito mais doloroso para mim é vir aqui,
logo depois do discurso do nobre colega, Sr. Dario Crespo, que, apreciado na sua
essência, redundaria nessa tremenda desdita para a nossa terra natal: a sua polícia
é um modelo de exação; a sua justiça é um paradigma de parcialidade.

O Sr. João Carlos - A conclusão está errada, evidentemente. A polícia
cumpriu seu dever. É preciso que V. Ex~ veja as peças do processo, para apreciar
se o magistrado que o julgou poderia agir de forma diferente. Se V. Ex~ fosse
Juiz e não tivesse elementos de prova e convicção que o levassem à pronúncia,
como agiria?
O SR. JOÃO NEVES - V. Ex~ irá encontrar a resposta nos comentários
que vou tecer em torno do discurso do orador que me antecedeu na tribuna.

O Sr. João Carlos- A resposta só pode vir do exame do processo.
O Sr. Pedro Vergara - Do processo judicial, não do policial.
O SR. JOÃO NEVES - Dizia eu que do discurso de S. Ex~ resultaria uma
triste conclusão, pois demonstrando ter cumprido, como Chefe de Polícia, o seu
dever de apontar à Justiça o autor intelectual do delito, vem, ao mesmo tempo,
patentear à Câmara que a Justiça não o puniu.
Isso quererá dizer, acaso, Sr. Presidente, que a Justiça do Rio Grande estivesse sujeita às injunções de partido? Sou o primeiro que, na defesa desnecessária
da magisfratura em geral do Rio Grande, responde que não. Jamais pude compreender que em um Estado como o nosso, onde a cultura jurídica e moral alcançou tão
alto nível, a Justiça se pudesse transformar, do dia para a noite, em ancila de poderosos ou em perseguidora de sacrificados.
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O Sr. Pedro Vergara - V. Ex~ sabe muito bem que uma coisa é a prova que
se faz no processo policial e outra coisa a prova alterada na Justiça, com o depoimento de testemunhas, às vezes falsas.

O SR. JOÃO NEVES - Outra coisa não resulta, prima facie, do discurso
que acaba de proferir o meu nobre contendor, Dr. Dario Crespo. S. Ex~ rematou
a sua oração por um estribilho: tudo isto é a obra apaixonada dos rancores, perturbando o ritmo da Nação e trazendo para o plenário, a que não devia vir, um caso
desta gravidade.
Digo que S. Ex~ usou de um estribilho, porque até hoje, Senhores, outra
coisa não temos. ouvido, como comentário à nossa atuação político-parlamentar,
senão que estamos aqui ao serviço de ódios mesquinhos.
Inútil a contestação da assertiva de S. Ex~ A Câmara sabe e sabe o País
e muito bem sabe o Rio Grande inteiro que não nos movemos hoje, como não
nos movemos em 1932, como não nos movemos em 1930, ao serviço de paixões
subalternas. Ontem, como hoje, apenas estamos no cumprimento, difícil é verdade, mas honroso, de um grande dever. Se não' nos achamos ao serviço dos ódios,
por que, Senhores, fazer a ele apelo, na conclusão do seu discurso, o nobre Sr.
Deputado Dario Crespo?
Não venho levantar a lápide que cobre a sepultura do inditoso Waldemar
Rippoll, nem revolver-lhe os despojos materiais, nem macular a sua memória sagrada
nos atritos da paixão partidária. Mas já que esta lápide cobre também um mistério
judiciário, já agora, Senhores, entremos nele corajosamente para encontrar a chave
do enigma.
Devo dizer, Srs. Deputados, que a questão pode e deve ser colocada em
outros e verdadeiros termos. A 31 de janeiro, na cidade de Rivera, o exilado político Waldemar Rippoll amanheceu assassinado. Morava só. Dias antes, dele se acercara o homem que, depois, lhe roubaria a vida. Era um preto idoso, que lhe aparecia carregando o machado com que, mais tarde, praticaria o crime, e um cesto com
frutas, que dizia vender na cidade vizinha, do Uruguai.
Waldemar Rippoll era, incontestavelmente, uma criatura fechada, um homem que, a despeito do verdor dos seus 27 anos, tinha a circunspecção de um homem maduro. Mas era, sobretudo, debaixo de sua reserva natural, um moço de
apurados sentimentos e nobre coração. O preto procurou Waldemar Rippoll, dizendo-se antigo federalista, que combatera em 1893. Pedia-lhe abrigo, porque vivia
em Rivera, perseguido pelas autoridades de Livramento. Waldemar Rippoll abriu-lhe
sua casa, deu-lhe o pão e o teto. Dissera-lhe o recém-vindo que cortava eucaliptos
em uma das matas das imediações. Era seu meio de vida. E todas as noites ia dormir
em casa de Waldemar Rippoll. Nas primeiras noites, dormiam ambos ao ar livre,
porque corria a estação estival. Logo depois, porque o calor amainasse, Waldemar
Rippoll resolveu dormir em seu próprio quarto, e a ele se recolheu, ficando dentro
de casa o homem que depois o assassinou.
A narrativa do crime brutal está feita, em todos os seus detalhes, pelo depoimento de Vitalino Souza, tomado pelo Sr. Dario Crespo e prestado, também, ao
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Juiz Letrado de Rivera. Nesse depoimento, Srs. Deputados, retrata-se, de maneira
hedionda, a alma de um criminoso digno de figurar na galeria dos seus parceiros
célebres. Aquela testemunha detalha, minúcia por minúcia, os antecedentes do crime, as circunstâncias que o rodearam e até as particularidades dos minutos que
antecederam o delito.
Waldemar Rippoll amanheceu assassinado. Correram para a casa da vítima
seus companheiros de ex11io, todos eles tomados de profunda consternação natural,
encontrando sem vida aquele que, horas antes, na noite antecedente, partilhara
com Glycério Alves e Florim de Azevedo o seu último jantar.
O Sr. Adalberto Corrêa - Até aqui, V. Ex'!- apenas retratou a selvageria do
negro feroz. Creio que V. Ex'!- não poderá ir além.
O SR. JOÃO NEVES - Imediatamente, Senhores, tomou-se por toda a
parte, quer pelo Uruguai, quer pelo Rio Grande, o mesmo sentimento de indignação contra o crime, e as mesmas perguntas pairaram em todos os lábios: "Quem o
matou? Por que o mataram?" E essas perguntas, Senhores, continuam ainda com
resposta insuficiente.
Vou fixar o papel das autoridades do Rio Grande na tragédia que roubou a
vida de Waldemar Rippoll e precisar, também, a atuação da Justiça do meu Estado
na apuração do caso.
O que está comprovado é que Waldemar Rippoll foi assassinado por um
preto; esse mesmo que ele acolhera, e esse preto, Pedro Borges, residia na Vila do
Rosário, tendo sido contratado para o crime por intermédio de um guarda aduaneiro chamado Pedro Romagueira. As autoridades de Livramento não procederam,
de imediato, às diligências necessárias ao esclarecimento da verdade, e as uruguaias,
estas, tomaram incontinenti as providências que lhes cabiam, tendo até o Juiz
Letrado de Rivera proferido, na ocasião em que se encontravam na casa de Waldemar Rippoll, palavras bem capazes de ferir as nossas suscetibilidades patrióticas.
A certa altura, em fevereiro, o Governo do Estado determinou fosse proceder ao inquérito, em pessoa, o Chefe de Polícia, Sr. Dario Crespo, atual Deputado
Federal pelo Rio Grande do Sul. O Sr. Dario Crespo transportou-se para Livramento, acompanhado do Delegado Auxiliar Amantino Fagundes e de uma escolta
da Brigada Militar. Chegado a Livramento, desenvolveu ele uma atividade fecunda
para encontrar o criminoso e determinar as responsabilidades d~ quem quer que
atrás dele se encontrasse.
Antes de descrever as conclusões do inquérito, é preciso que a Câmara saiba
ou que eu relembre que o assassinato de Waldemar Rippoll se revestiu de tão
maior gravidade, quanto o executor material do delito, refugiado na fazenda de
Camilo Alves, foi depois levado por uma escolta de capangas do mesmo Camilo
Alves dessa fazenda rumo à estação de Porteirinha, onde devia tomar o trem com
destino a Passo Fundo, em uma zona inteiramente diversa, a fim de fugir à repressão penal.
Sabem V. Ex~, Sr. Presidente, e a Câmara o que aconteceu? O assassino de
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Waldemar Rippoll foi, por sua vez, morto pela escolta que o dizia conduzir a um
lugar seguro, ao abrigo da ação da Justiça.
Digo, Senhores, que estamos diante de dois crimes verdadeiramente monstruosos, capazes, os dois, de marcar uma época. A eliminação fria e premeditada de
um homem cujo crime na sua vida tinha sido o de divergir da situação rio-grandense, na Revolução de 1932...
·
O Sr. João Carlos - É preciso acentuar que não foi essa divergência que
provocou o crime.
O SR. JOÃO NEVES - O nobre colega está se adiantando sobre minhas
considerações.
O Sr. João Carlos - Estou vendo onde vamos chegar ...
O SR. JOÃO NEVES - Exponho, e o ilustre Deputado verá minhas conclusões.
Esse crime não ficou sem segundo. Foi preciso, depois, o segundo crime: suprimir também o assassino de Waldemar Rippoll. E a Câmara deve compreender,
como já compreendeu, que, quando se mata o assassino de um homem, é porque
se precisa suprimir uma voz denunciadora.
·
Tal é a tragédia, nos seus dois termos sanguinolentús, tragédia que ainda
hoje, Senhores, evocando-a, como que se comovem todas as fibras de meu coração
rio-grandense.
O Sr. João Carlos- A revolta não é apenas de V.

Ex~:

é de todos nós.

O SR. JOÃO NEVES - Pois bem, Srs. Deputados, Vitalino Souza era companheiro e amigo do assassino Pedro Borges. Os dois saíram, ao clarear do dia, da
estância de Camilo Alves, acompanhados cada um de um grupo de facínoras, rumo
à estação de Porteirinha, em busca do recôndito sertão de Passo Fundo, para fugir
à ação da Justiça.
No caminho, Pedro Borges é assassinadoyor tiros de revólver dos seus acompanhentes. Circunstância dolorosa: a única coisa que Pedro Borges furtara do quarto
de Waldemar Rippoll foram os dois revólveres que Rippoll possuía. Deixou a carteira, o relógio e todos os demais objetos. Levou apenas os dois revólveres, com os
quais fez fogo contra aqueles que depois o mataram.
Vitalino Souza era a terceira vítima condenada pela máfia, e este conseguiu,
pela escuridiro da antemanhã, evadir-se por um banhado e ganhar o território uruguaio, onde chegou tremendo como varas verdes, à Comissária e prestou seu depoimento, ao qual também o nobre colega, Sr. Dario Crespo, fez referência em uma de
suas entrevistas.
Pois bem: o Sr. Dario Crespo, Chefe de Polícia do Rio Grande do Sul, procedeu a todas as diligências possíveis para a apuração da verdade. Dou-lhe, aqui, o
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meu desnecessário louvor pelo esforço que fez na descoberta do criminoso, mas não
lhe posso dar integralmente no resto da sua diligência.
Estou, de boa fé, analisando um fato, que, a despeito meu, foi focalizado
neste plenário, mas já agora não ficarei inferior nem à verdade dos fatos nem ao
conjunto das minhas responsabilidades no panorama da política rio-grandense.
Dou-lhe o meu louvor pela insistência com que procurou descobrir o criminoso
ou os criminosos, mas não lhe posso dar total por uma única razão, porque S. Ex!!
não terminou a sua missão policial.
O Sr. Dario Crespo - Dá um aparte.
O SR. JOÃO NEVES - Veja V. Ex~, Sr. Presidente: o Sr. Dario Crespo
chegou a Livramento quando não se havia feito uma réstea de luz no crime, e foi
a S. Ex~ que se deveu o ter descoberto verdadeiramente o autor material do assassinato de Rippoll e alguns de seus comparsas.
É, portanto, coisa pacífica entre a Situação rio-grandense e a Oposição que
Waldemar Rippoll foi assassinado pelo preto Pedro Borges, por mandado de Camilo
Alves. Isto disse ao chegar a Santa Maria, em 10 de março de 1934, o meu nobre
colega Sr. Dario Crespo, em entrevista que conce-deu a um jornal daquela localidade.
O Sr. Dario Crespo- E reiterei, depois, em entrevista coletiva à imprensa.
O SR. JOÃO NEVES - Afirmou S. Ex~:
"Dizia-se que o matador de Waldemar Rippoll era um tal ...
O Sr. João Carlos -Aliás, Félix.
O SR. JOÃO NEVES - Aqui está Luiz.

~r.

(O orador lê um trecho da entrevista).
Isto é, em resumo, tudo quanto o nobre Deputado, então Chefe de Polícia,
Dario Crespo, apurou em torno da realização do crime.

O Sr. Dario Crespo- Meu relatório, que li da tribuna, é muito mais completo e não tem troca de nomes nem e.cros jurídicos, como cumplicidade e outros.
O SR. JOÃO NEVES - Quis fugir aos pormenores, limitando-me às conclusões do inquérito a que V. Ex~ procedeu.
O Sr. Acúrcio Torres- Os assassinos de Pedro Borges foram punidos?
O SR. JOÃO NEVES - Até hoje, ninguém foi punido.
Não posso, e tenho grande pesar nisso, completar o elogio sincero que fiz
ao Sr. Dario Crespo, porque, a meu parecer - e estou certo de que será também o
da Câmara- S. Ex~ interrompeu sua diligência no momento culminante.
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O Sr. Dario Crespo - Como a interrompi no ponto cuhninante, se completei a prova do mandato? Restava apenas dar buscas para encontrar o cadáver de
Pedro Borges.
O Sr. Barros Cassai- Não tõi encontrado.
O Sr. Dario Crespo - Se a prova que consegui no inquérito policial fosse
orientada na informação de culpa, os indiciados teriam sido pronunciados fatalmente pela Justiça.

O SR. JOÃO NEVES - Chego lá. Já disse, Sr. Presidente, que não posso, a
meu pesar, fazer elogio integral à ação do meu nobre colega. Até onde pude elogiá-lo, elogiei-o. Isso prova que estou tratando do caso com imparcialidade de
quem se coloca acima de amigos e adversários. Não posso elogiar S. Ex!l in totum,
porque S. Ex!l interrompeu sua diligência em momento culminante.
Qual era, Sr. Presidente, a missão do Chefe de Polícia, depois do assassínio de Rippoll? Apenas desvendar o crime? Apenas arrolar o elenco das trágicas
personagens? Ou começar por capturá-los e entregá-los à Justiça?
O Sr. Dario Crespo -Não me referi, aí, que diligenciei prendê-los e que eles
escaparam, mandando eu forças ao seu encalço? Aliás, a prisão não era legal.

O Sft. JOÃO NEVES- Não é meu propósito azedar o debate. Estou falando com absoluta serenidade, como se me encontrasse diante de um tribunal. E
porque não é intuito meu irritar a discussão, vou limitar-me a fixar as circunstâncias, para que a Câmara conclua.
O Sr. Dario Crespo- V. Ex?, que é jurista, e brilhante, ...

O SR. JOÃO NEVES- Obrigado.
O Sr. Dario Crespo - ... tenha a bondade de responder-me. Qual a autoridade competente para determinar a prisão dos indiciados?

O SR. JOÃO NEVES - Qualquer autoridade policial. Tratava-se de indagações. Competia à autoridade policial efetuar a captura e pedir ao Juiz preparador
a prisão preventiva.
(Trocam-se numerosos apartes.)
O Sr. Dario Crespo- Se V. Ex? prova que não cumpri esse dever, requerendo ao Juiz a prisão dos indiciados, aceitarei de bom grado a censura ou a restrição
que V. Ex? me fez.

O SR. JOÃO NEVES - V. Ex?, na sua consciência bem formada, vai aceitar
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a censura que eu, sem nenhum amargor e sem nenhuma quebra de uma velha amizade, vou fazer a V. Ex~ O nobre Deputado não me interrompa; deixe-me seguir
no raciocínio.
O Sr. Dario Crespo -Aceitarei esta restrição, se for procedente.
O Sr. Acúrcio Torres -V.

Ex~

me permite um aparte?

O SR. JOÃO NEVBS- Pois não.
O Sr. Acúrcio Torres- Há coisa mais grave: o Sr. Deputado Ascanio Tubino
afirma que o cadáver de Pedro Borges não foi encontrado pela Polícia, apesar das
diligências do nobre colega, Sr. Dario Crespo, porque até o cadáver queimaram.

O SR. JOÃO NEVES - Desejo fixar as razões da minha censura ao final da
conduta do nobre então Chefe de Polícia do meu Estado.
O Sr. Dario Crespo não se transportou para a cidade de Livramento, em
companhia de outro Delegado Auxiliar e de uma forte escolta da Brigada Militar,
exclusivamente para desvendar o crime e apontar os criminosos. S. Ex~ ia- e tinha
de ir - para capturá-los. É esse um dever fundamental da Polícia.
Mas vou demonstrar que S. Ex!! assim não fez porque não quis, ou porque
entendeu que não era do seu dever, respeitando eu, sempre, os móveis íntimos do
nobre Deputado.
Vou demonstrá-lo de maneira categórica e a Câmara vai julgar.
Estávamos, então, em pleno regime discricionário.
O Sr. Dario Crespo -Perfeitamente.

O SR. JOÃO NEVES - Sustento que, dentro do regime legal, V. Ex~ ·devia prendê-los, apresentá-los ao Juiz, com requerimento de prisão preventiva e duas
testemunhas, conforme reza o Código de Processo Penal de nossa terra.
Ponha isso de lado. Estávamos, insisto, no regime discricionário.
O Sr. Pedro Vergara -Não para as garantias do Direito ...
O Sr. Dario Crespo - Se eu agisse como quer o orador, V.
acusar-me de arbitrariedade.

Ex~s

viriam aqui

O Sr. Pedro Vergara - ... e, sim, simplesmente, para os desgarres da polí-

ti ca.
cias. V.
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O Sr. Wanderley Pinho -Desgarres da política?! Para toda sorte de violênEx~ diz isso, porque não as sofreu.

O Sr. Carlos Reis - De acordo com a processualística geralmente seguida,
para os crimes comuns não pode haver essa exceção, mesmo nos regimes discricionários.
O SR. JOÃO NEVES - Vou liquidar toda essa tentativa de argumentação,
citando um fato ocorrido aqui na Capital da República, em virtude do qual um
homem acusado de um crime, punido com sanção imensamente menor, foi detido
-declarou o então Ministro da Justiça, Sr. Francisco Antunes Maciel- à ordem do
Chefe do Governo Provisório, valendo-se dos seus poderes discricionários. Sabe a
Câmara quem foi esse homem? Hermes Cossio, autor do caso da banha e do câmbio
negro.
O Sr. Wanderley Pinho - Não foi em virtude de desgarra da política ...
O Sr. Pedro Vergara- Pode haver exceções a esta medida.
O Sr. Dario Crespo -O nobre orador não pode negar que diligenciei prender
os indiciados, mesmo arrrostando com essa ilegalidade.
O SR. JOÃO NEVES -Os nobres Deputados respondam: o Chefe de Polícia podia ou não prender os mandantes do assassinato de Rippoll?
O Sr. Dario Crespo -Devia requerer ao Juiz, autoridade competente.
O SR. JOÃO NEVES - Devia prendê-los e apresentá-los ao Juiz com duas
testemunhas, isso é o que está expresso no Código de Processo Penal do Rio Grande
do Sul, que V. Ex'!- conhece tão bem, ou melhor do que eu.
O Sr. Dario Crespo - Não é tal.
O SR. JOÃO NEVES - Se V. Ex'!- quer, vejamos o Código.
O Sr. Acúrcio Torres- O guarda aduaneiro não foi preso?!
O SR. JOÃO NEVES -O nobre colega adianta mais um argumento.
O Sr. Dario Crespo - Foi preso o guarda aduaneiro, como teriam sido
os outros, se as circunstâncias o houvessem permitido. Sitiei, com forças embaladas,
a casa de Camilo e Basilício, na cidade de Livramento, V. Ex~ ignora essa circunstância?
O SR. JOÃO NEVES -Não ignoro.
(Trocam-se apartes. O Sr. Presidente reclama atenção}.

507

O Sr. Barros Cassai - Mas o Sr. Dario Crespo deve saber, como todo o povo
de Santana, que eles não se achavam na cidade, mas homiziados na estância do atual
Senador Flores da Cunha.
O Sr. Dario Crespo - V.
Polícia?

Ex~

sabe que eles, avisados, fugiram à ação da

O SR. JOÃO NEVES - Ouvi, Sr. Presidente, o discurso do meu honrado
adversário sem o interromper, porque desejava contestá-lo cumpridamente.
É o que estou fazendo.
Os apartes, com que me honram os nobres colegas, apenas terão o mérito
de ilustrar minha oração e causarão à Câmara o prejuízo de alongar a discussão e
o sacrifício de me continuar a ouvir. (Não apoiados gerais.)
Minha tese está de pé: dentro dos preceitos legais, o Chefe de Polícia devia
ter prendido a todos os indiciados, apresentando-os ao Juiz acompanhados de duas
testemunhas, com o pedido de prisão preventiva.
O Sr. Dario Crespo - V. Ex~ está laborando em equívoco. Quando encetei
diligências, ainda não tinha provas que me autorizassem a requerer a prisão preventiva de- Camilo Alves. Já expliquei, dessa tribuna, que o motivo determinante do
meu ato foi precisamente fazer prova, que ainda não existia, do mandato. E consegui, mesmo tendo o culpado fugido à ação da Polícia. Agora, como queria V. Ex~
que, antes de ter essa prova, eu prendesse ou requeresse a prisão ao Juiz?

O SR. JOÃO NEVES - Torno a repetir que, deritro dos preceitos da lei,
V. Ex~ deveria ter prendido esse homem, se estivesse convencido de ser ele o
criminoso.
O Sr. Raul Bittencourt- Tomou providências.

O SR. JOÃO NEVES -Também abordarei essa parte.
Mais do que isso, estávamos em período discricionário. Nele vigorava a lei
dos suspeitos em matéria política - quanto mais, Sr. Presidente, em matéria de
tanta gravidade. O precedente emanava do Ministro da Justiça, que declarou aqui,
em entrevista, que mandara prender Hermes Cossio à ordem do Chefe do Governo
Provisório, valendo-se de seus poderes discricionários.
Estou certo de que, se o Sr. Dario Crespo tivesse querido prender, ...
O Sr. Dario Crespo- Querido, não; podido.

O SR. JOÃO NEVES - ... naquele momento, a Camilo Alves, já apontado,
ab initio, como mandante do crime, S. Ex~ o teria conseguido.
O Sr. Dario Crespo- Mas sem provas.
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O SR. JOÃO NEVES - E, como bem lembrou o meu nobre colega, Sr.
Acúrcio Torres, o Sr. Dario Crespo já tinha realizado a prisão de Romagueira, que
era personagem desinteressante na tragédia.
O Sr. Dario Crespo - Não para indagações.
O SR. JOÃO NEVES - Mas nem para indagações V. Ex~ prendeu a Camilo
Alves, que já V. Ex"! encontrara apontado como mandante do crime.
O Sr. Dario Crespo -Apontado, sim, mas sem provas.
O SR. JOÃO NEVES -Eu dirigiria uma pergunta a V. Ex~: quando V. Ex~
esteve em Livramento, Camilo Alves se encontrava ou não na cidade, durante sua
permanência?
O Sr. Dario Crespo -Estava lá; como não?
O SR. JOÃO NEVES - Quer dizer que Camilo Alves esteve ao alcance da
mão do nobre colega e S. Ex~ não o prendeu?
O Sr. Dario Crespo - Esteve ao alcance da mão, mas eu não tinha provas.
Como ia prender, um homem sem provas que justificassem meu ato perante minha
própria consciência? Eu mesmo estava na dúvida de que ele fosse ou não o autor.
O Sr. Carlos Reis- O nobre orador dá licença para um aparte?
O SR. JOÃO NEVES- Pois não.
O Sr. Carlos Reis- Se, no caso, houvesse a prisão, como a desse Romagueira
a que V. Ex~ se referiu, o Chefe de Polícia se arriscaria a ver requerido um habeas
corpus, que seria concedido imediatamente.
O SR. JOÃO NEVES - V. Ex~ fala em habeas corpus naquele tempo! ...
Para nós, é de rematado humorismo ... Não falemos de habeas corpus naquele pe·
ríodo.
O Sr. Carlos Reis - Era o remédio legal.
O SR. JOÃO NEVES - Camilo Alves não foi preso porque o nobre colega,
Sr. Dario Crespo, não quis. É certo que, depois, S. Ex~ diligenciou capturá-lo.
Vamos avançando devagar, mas com segurança, no terreno.
Aqui está um telegrama do dia 8 de março, mandado da cidade de Livramento para o grande jornal porto-alegrense, que é o Correio do Povo.
Diz:
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"As patrulhas que saíram ontem com ordem de efetuar a prisão de
vários ... "
O Sr. Dario Crespo -Há equívoco.

O SR. JOÃO NEVES - Estou lendo um jornal da época. Nesse telegrama, aliás, há grandes elogios a V. Ex~.
O Sr. Dario Crespo - Estamos aqui para restabelecer a verdade. Quando
determinei a diligência para a captura de Camilo e Basilício, na mesma ocasião
mandei uma escolta à fazenda de Camilo, no 39 Distrito, prender seu capataz e
outros empregados do estabelecimento, com os quais eu precisava fazer provas.
Não que tivesse efetuado essas prisões a escolta, que saíra ao encalço de Camilo e
Basilício. Tomei todas as providências no mesmo dia.

O SR. JOÃO NEVES:
"Félix Romagueira Rodrigues - continua o telegrama - confessou
tudo quanto sabia sobre o assassinato do Dr. Rippoll ... "
O Sr. Dario Crespo - Não há tal: Romagueira não confessou coisa alguma.
Negou sempre.

O SR. JOÃO NEVES- (Lendo):
" ... Criminosos fugiram ... "
A conclusão a tirar é que o Sr. Dario Crespo, então Chefe de Polícia do
Rio Grande, desvendou os pormenores da dupla tragédia, apontou os criminosos,
mas não prendeu ...
O Sr. Dario Crespo - Requereu a prisão preventiva ao Juiz. A função não
era de sua competência.

O SR. JOÃO NEVES - ... o cnmmoso principal, o mandante, que era
Camilo Alves. Não o prendeu, e Camilo Alves jamais foi preso pelo crime.
O Sr. Dario Crespo requereu a prisão preventiva ao Juiz.
Saímos, agora, da fase policial para a fase judiciária da questão.
Não tendo prendido o Sr. Dario Crespo o criminoso Camilo Alves, S. Ex~
retirou-se para Porto Alegre.
O Sr. Dario Crespo -V. Exa. queria que eu continuasse lá?

O SR. JOÃO NEVES - Começa aí a minha profunda divergência com a
atitude de S. Ex~ no final da questão.
Entendo que era ponto de honra para a polícia do Rio Grande do Sul prender Camilo Alves.
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O Sr. Dario Crespo- É um ponto de vista pessoal de V. Ex '.i, que não encontra apoio jurídico.
O SR. JOÃO NEVES -Ponto de vista de toda a sociedade rio-grandense.

O Sr. Dario Crespo -Se assim é, eu também entendo- e é uma censura que
irrogo a V. Ex?S - , entendo que V. Ex?S deviam ter acompanhado o processo na
formação da culpa. Entretanto, não o fizeram.
O SR. JOÃO NEVES - A esse respeito V. Ex'.l vai ver a réplica que vai levar. Há de verificar quanto é injusto.

O Sr. Dario Crespo- Perfeitamente.
O SR. JOÃO NEVES - Se todas as atitudes desenvolvidas no começo fossem como esta, V. Ex'.l veria que nós só não cumprimos esse dever por circunstâncias superiores à nossa vontade e emanadas da lei.
V. Ex '.1 não prendeu ...

O Sr. Dario Crespo - V. Ex? não reconhece que eu também tinha a lei
para cumprir. É heresia jurídica.
O SR. JOÃO NEVES - ... como ninguém prendeu Camilo Alves, que continuou no Município de Livramento, no exercício de seu cargo, do qual só foi licenciado por ordem do Sr. Oswaldo Aranha, então Ministro da Fazenda. Camilo
Alves ficou em Livramento todo esse tempo.

O Sr. Dario Crespo -Eu tinha de receber inspirações da lei.
O SR. JOÃO NEVES - Agora só quero patentear ao juízo da Câmara que
Camilo Alves foi o mandante do assassinato de Waldemar Rippoll. Não é a Frente
Única quem o diz; quem o diz é o meu ilustre colega Sr. Dario Crespo.

O Sr. Dario Crespo - Com provas que colhi.
O SR. JOÃO NEVES - O Sr. Dario Crespo não tinha o menor interesse,
nem seu caráter lhe permitiria ter, em apontar Camilo Alves como mandante do
crime. Para mim, portanto, Senhores, passou em julgado, como para toda a opinião
do Rio Grande, que o mandante do assassínio foi Camilo Alves. E quem o apontou
foi, insuspeitamente, o Sr. Dario Crespo, que então exercia a Chefia. de Polícia.
Pergunto à Câmara se Camilo foi preso rto curso do processo, se foi decretada a prisão preventiva, se o pronunciaram.
Vou dar a resposta a estas interrogações. A realidade, já disse, é que Camilo
Alves continuou em Santana do Livramento, não foi preso durante um segundo e
foi impronunciado.
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Teríamos, então, este profundo conflito entre a fase policial e a fase judiciária do processo.
O Sr. Dario Crespo -Já expliquei que requeri a prisão preventiva, perante a
Justiça local e perante a Justiça Federal. Ambos os Juízes se deram por incompetentes, suscitando um conflito negativo de jurisdição que coube ao Supremo Tribunal resolver.

O SR. JOÃO NEVES -O conflito é este, Srs. Deputados. De ordinário, é
na fase policial que os depoimentos são defeituosos: primeiro, porque não são apanhados com a regularidade com que acontece nos tribunais; segundo, porque correm o risco da pressão policial. É a eterna história de ante-sala dos tribunais, quase
sempre desfigurando a verdade, que estes afinal restabelecem.
No caso, Senhores, há esta coisa profundamente edificante: a convicção do
meu nobre colega não foi apriorística. Ela se formou pela audiência das testemunhas, pelas diversas circunstâncias do inquérito, que pesou.
Pois bem, Camilo Alves foi impronunciado porque as testemunhas se desdisseram, na fase judicial, de tudo quanto haviam afirmado na policial. Tínhamos,
então, este conflito verdadeiramente estranho: as testemunhas dizendo uma coisa
na polícia e desdizendo-a em Juízo.
O Sr. Pedro Vergara- Em geral acontece isso.
O Sr. Dario Crespo --'- Aliás, é comum e, por isso, se propugna a criação dos
Juízes especiais de instrução criminal.

O SR. JOÃO NEVES - O que é mais grave é que, na Justiça uruguaia,
Camilo Alves foi pronunciado; na brasileira, foi impronunciado. O mesmo delito,
as mesmas .testemunhas quase geraram soluções antagônicas. De um lado a impronúncia, de outro a pronúncia.
O Sr. Dario Crespo - Lá, a instrução criminal é presidida por um Juiz Letrado. Na mesma ocasião em que as provas foram produzidas perante a polícia, em
Santana do Livramento, o eram também em Rivera, perante o Juiz Letrado.

O SR. JOÃO NEVES - Alegou, ainda há pouco, desta tribuna, meu nobre
colega que nós desamparamos o cadáver de Waldemar Rippoll ...
O Sr. Dario Crespo- Não falei no cadáver. Falei' no processo.

O SR. JOÃO NEVES - Há dias, num debate aqui, o meu ilustre colega, Sr.
Ascanio Tubino, disse que nós abandonamos o companheiro. Vou demonstrar à
Câmara a improcedência das afirmações dos meus dois nobres adversários. Eu já disse, naquela tarde: não somos homens que abandonem a quem quer que seja. Aque-
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les que representam o estado-maior na Oposição rio-grandense têm créditos firmados. Nunca abandonaram a qualquer pessoa. Melhor dito: terão sido abandonados.
Se não abandonamos homens, como havíamos de faltar ao dever de pleitear
perante a Justiça a punição do criminoso que roubara a vida a Waldemar Rippoll?
Mas V. Ex~s, os dois, são advogados e sabem que ninguém pode comparecer a Juízo sem ter os poderes necessários, e estes só podem ser outorgados por
determinadas pessoas. No caso, não tendo Waldemar Rippoll pais vivos, a quem
seria lícito outorgar esses poderes era à sua avó, que se negou a dar procuração a
qualquer dos advogados da Frente Única.

O Sr. Dario Crespo - Eu desconhecia esta circunstância.
O SR. JOÃO NEVES -Como queria, então, V. Ex~ que fôssemos ao Tribunal pleitear a punição do assassino?

O Sr. Raul Bittencourt - É uma informação interessante, a de V. Ex~. mas
. feita pela primeira vez.
O SR. JOÃO NEVES - V. Ex~s ignoravam, mas deviam presumir, conhecendo-nos como nos conhecem, sabendo que não éramos capazes desta felonia ...

O Sr. Dario Crespo -Nunca julgamos V.

Ex~s

capazes disto.

O SR. JOÃO NEVES - ... como não seríamos capazes de atribuí-la aos
nossos adversários. Tínhamos o direito de supor que nos fizessem a mesma justiça.

O Sr. Dario Crespo - Apenas manifestamos esta estranheza.
O SR. JOÃO NEVES- Esta, Sr. Presidente, a únic?- razão por que não comparecemos perante a Justiça, pleiteando a condenação do criminoso, ou dos criminosos. Não tínhamos poderes para isso. Se os tivéssemos, lá iríamos.

O Sr. Ascanio Tubino - Então, V. Ex? acusa a faml1ia de Waldemar Rippoll?

O SR. JOÃO NEVES - Não acuso nem defendo pessoas estranhas a debates desta natureza. Teria sempre o suficiente cuidado para não envolver o nome
de uma anciã respeitável em semelhante discussão. Deixo-a de fora; e vamos para
diante.
Cheguei à conclusão: o assassino de Waldemar Rippoll foi trucidado por ordem do mesmo homem que lhe cometeu a empreitada sinistra. Esse homem foi
apontado pelo Sr. Dario Crespo, Chefe de Polícia. Não curtiu uma hora de prisão.
Foi impronunciado pela Justiça de Livramento. Essa impronúncia não pôde ser
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impedida pela nossa ação forense, pelos motivos que acabei de patentear à Câmara.
Chego a pensar que talvez nem isso fosse possível, dadas as circunstâncias locais
inteiramente favoráveis ao facínora, como assim o classificou o Sr. Dario Crespo.
A verdade, Senhores, a dolorosa verdade, é que Camilo Alves não é um
João-Ninguém.

O Sr. Acúrcio Torres - Mas não houve processo também? E lá não foi apurada a responsabilidade de Camilo Alves?'
O SR. JOÃO NEVES - Foi, já o disse. Camilo Alves é um dos próceres do
situacionismo de Santana do Livramento; é uma das figuras marcantes entre os que
mandam naquela localidade; é figura obrigatória nos conciliábulos da Situação riograndense.
Tenho aqui um recorte do jornal Correio do Sul, dirigido pelo ilustre colega,
Fanfa Ribas, de 23 de agosto deste ano, que noticia:
"Chegou de Livramento o nosso devotado correligionário, Sr. Camilo
Alves, comandante do destacamento aduaneiro daquela cidade".
Como vê a Câmara, é uma personalidade proeminente. Que importa tivesse
o Sr. Dario Crespo o apontado como autor de um dos crimes mais bárbaros que
mancharam de sangue a terra sul do continente? ...

O Sr. Adalberto Corrêa -Neste ponto, V. Ex~ exagera. Maiores crimes foram cometidos durante o Governo do Sr. Borges Medeiros, e V. Ex~ os apoiou
até agora.
O SR. JOÃO NEVES - ... se Camilo Alves continua a ser um dos próceres da Situação, e talvez esta circunstância explique à Câmara a estranha razão de
que as testemunhas depuseram contra ele perante o Chefe de Polícia e se desdisseram na fase judicial. São estes os fatos, Senhores. Não arroguei uma só afirmativa
contra quem quer que seja, como co-participante do bárbaro delito. Fiquei, para
acusar, apenas dentro da palavra do nobre adversário.
Agora eu vos digo uma coisa, Srs. Deputados pelo situacionismo rio-grandense: vós todos condenais o crime, vós todos abominais o criminoso. É simples a
solução, e é isso que vos proponho desta tribuna, pelo bom nome da nossa terra,
pelas suas tradições de respeito à Justiça e pelo seu constante anseio de fraternidade. A impronúncia por falta de provas não impede a renovação da ação penal.
Basta que apareça o criminoso, basta que se indiciem outros como autores, para
que, de novo, se possa proceder, em Juízo, contra aqueles que o inquérito apontar como responsáveis.

O Sr. Pedro Vergara -É ação que compete ao Ministério Público.
O SR. JOÃO NEVES - Este é o apelo que endereço a V. Ex'!-s. Se querem afastar das suas responsabilidades indiretas ...
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O Sr. Ascanio Tubino - Não apoiado. Não nos cabe responsabilidade alguma.
O SR. JOÃO NEVES - ... da indireta responsabilidade do Governo do
Estado, ...

O Sr. Raul Bittencourt -Não apoiado. É uma questão da Justiça.
O SR. JOÃO NEVES - . . . a quem cabia, sem dúvida, perseguir, pela
Polícia, os criminosos e entregá-los à Justiça, a solução é simples e jurídica: procedamos a novo inquérito na cidade de Santana do Livramento.
Já agora tomo a liberdade de lembrar-lhes um nome, o nome de um magistrado impoluto, para proceder a esse inquérito, o do Desembargador Lahyre Guerra.
É uma das figuras exponenciais da Justiça rio-grandense. Façam sob as vistas desse magistrado o procedimento policial, dêem-lhe todo o prestígio e toda a
autoridade e, então, Senhores, seja qual for o resultado, nós nos conformaremos,
nada mais teremos a alegar.

O Sr. Fanfa Ribas - Qualquer magistrado do Rio Grande é digno da mesma
confiança.
O SR. JOÃO NEVES - Lembro esse nome como poderia lembrar tantos
outros que ornam e enaltecem a Justiça do Rio Grande. Lembro-o por motivos que
V. Ex~s bem compreendem, até pelo seu parentesco, por afinidade, com o General
Flores da Cunha, Governador da nossa terra.

O Sr. João Carlos Machado - Ou, talvez, porque esse eminente magistrado
tenha sido, nos trabalhos eleitorais do Rio Grande, o que maior número de opiniões emitiu contrárias ao partido do General Flores da Cunha.
O SR. JOÃO NEVES -Como considero o Sr. Lahyre Guerra um homem de
caráter integérrimo, uma figura representativa da honra rio-grandense, tenho a
certeza de que S. Ex~, à frente do inquérito, faria justiça; doesse a quem doesse, e a
verdade havia de aparecer.
Mas não me fecho num nome. Qualquer outro serve, desde que reúna condições idênticas, para que se proceda a novas investigações, como é permitido pelas
leis do Processo Penal.

O Sr. Pedro Vergara- V. Ex<:! tornaria suspeito esse Juiz, porque, sendo Desembargador, não poderia funcionar em processo policial, sobre o qual teria, depois,
que falar.
O SR. JOÃO NEVES -É precisamente por isto: desejo tirar da alçada policial para a da Justiça o inquérito sobre as responsabilidades do assassínio de Wal-
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demar Rippoll. V. Ex~ sabe que não é defeso aos Juízes presidirem a inquéritos
policiais, salvo em determinadas circunstâncias.

O Sr. Pedro Vergara- Conforme.
O SR. JOÃO NEVES - Os próprios Juízes Distritais podem proceder até a
corpo de delito, na falta da autoridade policial.

O Sr. Pedro Vergara- Perfeitamente, desde que seja da alçada deles o preparo do processo. Só nesta hipótese.
O SR. JOÃO NEVES- Aqui fica, Sr. Presidente, minha sugestão.

O Sr. Acúrcio Torres -Queremos a apuração do fato.
O SR. JOÃO NEVES - É uma sugestão honesta. Creio que, contra ela, não
valerão filigranas jurídicas. Vamos nos elevar acima de pequenas reservas, para fazer
justiça neste caso, a fim de que não se diga que se cometeram dois crimes igualmente bárbaros e que o criminoso apontado pelo próprio Chefe de Polícia, Sr. Dario
Crespo, ficou impune, à frente do seu cargo, prócer político da cidade de Livramento.
Pretendeu-se dizer aqui, e já o rebati categoricamente que os homens da
Frente Única se desinteressaram da punição do criminoso ou criminosos. Já apresentei um argumento que liquida a questão. Quando, porém, não fosse assim, invocaria o testemunho do Sr. Dario Crespo, para que S. Ex~ dissesse se não encontrou entre os então emigrados em Rivera, Srs. Raul Pilla, Glycério Alves, Rony
Lopes, Flory Azevedo, Paim Filho, Mario da Matta e outros que eu tenha omitido,
assistência desvelada à sua ação, tendo eles ido a Santana do Livramento a pedido
do mesmo Chefe de Polícia, ...

O Sr. Dario Crespo- A meu convite.
O SR. JOÃO NEVES - ... prestando seus depoimentos.

O Sr. Dario Crespo - Quanto aos Srs. Raul Pilla, Glycério Alves e Flory
Azevedo, é exato; quanto aos outros, não estavam em Rivera.
O SR. JOÃO NEVES - Enumerei-os de memória: poderia ter citado de
mais ou de menos. O fato, porém, é que prestaram toda assistência possível a
V. Ex~.

O Sr. Dario Crespo -Não poderiam prestar mais do que o fizeram.
O SR. JOÃO NEVES - Não poderiam prestar mais do que o fizeram diz V. Exl!-. Logo, nenhum de nós, nas medidas de suas possibilidades, se desinteres-
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~ou pela punição do criminoso. De resto, Senhores, para que reclamar assistência
ao processo, quando o dever incumbe ao Ministério Público, não sendo a presença
da faml1ia da vítima - como bem sabem os nobres colegas - senão um velho
resquício da vingança privada. É à justiça social, encarnada no Ministério Público,
que incumbe a promoção da ação penal e a punição do culpado.
O Sr. Dario Crespo -V. Ex'!- poderia ter requerido o desaforamento do processo.
O SR. JOÃO NEVES- Também o promotor poderia tê-lo feito.
O Sr. Pedro Vergara - Só se pode iniciar novo processo depois do despacho
da pronúncia.
O SR. JOÃO NEVES -Por isso mesmo estou propondo novo inquérito.
O Sr. Pedro Vergara- É preciso, porém, haver novos adminículos de prova.
O SR. JOÃO NEVES - Pode ser. Permanentemente o Ministério Público
não pode promover ação.
O Sr. Pedro Vergara -Necessário se tomam novas provas, ainda não debatidas e apreciadas no processo primitivo. A fam11ia da vítima pode fornecê-las.
O SR. JOÃO NEVES -Tenho por demais evidenciado à Câmara o conjunto
de circunstâncias que rodearam o assassinato de Rippoll, e cujo mandante, até hoje, não foi punido de maneira alguma. Apenas o autor material foi fuzilado pelos
seus comparsas ou colaboradores. Houve uma justiça sumária para o braço que imolou Rippoll, mas não houve para o cérebro que determinou a negregada tragédia de
Rivera. É isso que o Rio Grande inteiro espera, e isso esperará a opinião do País.
O Sr. Pedro Vergara - V. Ex'!-, que alega e acusa, deve provar.
O Sr. Adalberto Corrêa -Cumpre o fornecimento de matéria nova.
O Sr. Pedro Vergara - Dizem V. Ex<?-S que o despacho de pronúncia foi
injusto, não correspondeu aos fatos reais. V. Ex<?-S, portanto, devem trazer prova
para demonstrar tal assertiva.
O SR. JOÃO NEVES - É o que incumbe a V. Ex<?-S. Enquanto isso não
acontecer, pairará permanentemente, com ou sem razão, sobre o crime que roubou
a vida de Waldemar Rippoll a suspeita de complacência das forças políticas da Situação do Rio Grande para com o criminoso. (Não apoiados.)
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O meu nobre colega Sr. Dario Crespo procurou desfigurar a gravidade do
acontecimento, fazendo apelo às suas reminiscências de oposicionista em nossa terra
natal.

O Sr. Dario Crespo - Não procurei desfigurar. Estabeleci, apenas, o confronto entre os fatos articulados pelo Sr. Barros Cassai.
O SR. JOÃO NEVES -Não é meu propósito, ainda desta vez, exumar as
cinzas do passado. Apenas quero ater-me a fato único. Não era meu intento revolvê-las porque, se eu olhar a composição da bancada de meus adversários, encontro,
lado a lado, amaldiçoando o passado, homens que nele colaboraram a sua vida
inteira, e homens que a vida inteira o combateram. O choque, por conseguinte,
teria de ser" dentro dos meus próprios adversários.
Como poderia compreender que, fazendo referência ao Sr. Dario Crespo,
aos acontecimentos da tarde de 1'? de novembro de 1923, em Porto Alegre, não
apelasse para o nobre líder da sua bancada, o Sr. João Carlos Machado, o orador
que deveria saudar o General Setembrino de Carvalho ...

O Sr. João Carlos -Também estive depondo de ciência própria.
O SR. JOÃO NEVES - ... e se encontrava então em perfeito antagonismo
com o Sr. Dario Crespo, o Sr. João Carlos, que disse tantas vezes, da tribuna e da
imprensa, não ter podido iniciar o seu discurso, em nome do Governo do Rio Grande, ao Ministro da Guerra, porque os libertadores, na praça pública, não o consentiram, já tirando do bolso os seus revólveres?
Vede, Senhores, como seria doloroso que o meu antigo correligionário, Sr.
João Carlos Machado, fosse minha testemunha contra o meu sempre adversário
Dario Crespo.

O Sr. Presidente- Atenção! Terminada a hora da sessão.
O SR. JOÃO NEVES- Vou terminar, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente -Há sobre a mesa o seguinte
Requerimento
"Requeiro a prorrogação da sessão por 30 minutos.
Sala das sessões, 14 de setembro de 1935. - Ascanio Tubino.
O Sr. Presidente- Os Srs. Deputados que o aprovam queiram levantar-se.
Aprovado.
Continua com a palavra o Sr. João Neves.
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O SR. JOÃO NEVES (Continuando) -Aí tendes, Srs. Deputados, por que
não seria grato ao meu coração exumar as cinzas do passado. Eu não queria assistir ao doloroso espetáculo de dividir, por sua honra, a própria bancada situacionista
do Rio Grande, uns contra os outros.

O Sr. Renato Barbosa - Essa distinção poderíamos também fazer em sentido oposto.
O SR. JOÃO NEVES - Mas não acusamos o passado, como não temos
acusado o presente.

O Sr. Renato Barbosa- Outra coisa não está fazendo V. Ex':i
O Sr. Raul Bittencourt - Ninguém acusou, aliás. O próprio orador declarou que não acusava, apenas citava fatos.
O SR. JOÃO NEVES -Portanto, bem viram os nobres adversários como é
perigosa essa evocação e como seria curioso, descendo ao fundo da psicologia individual de meu ilustre adversário e amigo, Sr. Dario Crespo, o rubro oposicionista de
ontem, que clamava contra os crimes monstruosos do Governo do Sr. Borges de
Medeiros, hoje devesse exculpar aqueles que são praticados à sombra do situacionismo atual. (Palmas e protestos.)

O Sr. Raul Bittencourt - Ninguém exculpou crime algum.
O Sr. Adalberto Corrêa - É exploração do orador. Não há comparação
entre os crimes do passado e o caso do Sr. Waldemar Rippoll.
O Sr. Raul Bittencourt - Acusamos de bárbaros os criminosos e não exculpamos crime algum.
O Sr. Adalberto Corrêa - Protesto indignadamente contra mais essa exploração que o orador está fazendo para conquistar a simpatia pública, em detrimento
de um homem digno e superior, a quem S. Ex~ já serviu - o Sr. General Flores
da Cunha.
O Sr. Raul Bittencourt - O orador não pode fazer essa afirmativa. Nem o
Sr. Dario Crespo nem qualquer de nós poderia desculpar crimes dessa ordem.
O Sr. Fanfa Ribas- Ao contrário, fazemos nossas acusações.
O Sr. Adalberto Corrêa - O Governo do Rio Grande do Sul nada tem com o
assassinato de Waldemar Rippoll. Não há razão para essa exploração.
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O SR. JOÃO NEVES - Retomo, Sr. Presidente, as considerações que fazia
em torno do caso que estamos debatendo. Fixei a atitude de vários dos meus
nobres adversários, de um lado e de outro da barricada, ontem, e de um só lado,
hoje.

O .Sr. Adalberto Corrêa - De um lado e outro da barricada, ontem, e do
mesmo lado, hoje, na bancada do Partido Liberal, porque atendemos ao apelo do
Brasil para a Revolução de 1930 e estamos amparando o Governo. Não fizemos
como V. Ex~, que esqueceu seus compromissos e abandonou o Governo, para
satisfação de seu ódio mesquinho e impatriótico. Essa, a verdade.
O Sr. Baptista Lusardo - Tínhamos, nós e o Sr. Flores daCunha, compromissos com São Paulo. (Trocam-se apartes veementes entre os Srs. Adalberto Corrêa, Baptista Lusardo e outros Srs. Deputados. Soam demoradamente os tfmpanos.)
O Sr. Presidente - Atenção! Está com a palavra o nobre Deputado, Sr.
João Neves.
O SR. JOÃO NEVES -A maneira serena com que debati o delicado assunto versado nesta Casa traduz apenas a minha íntima e profunda segurança de que,
em todas as fases em que servi à política do Rio Grande do Sul e do Brasil, o fiz
sempre, sempre e sempre, desinteressada e coerentemente. (Palmas no recinto, tribunas e galerias.)

O Sr. Adalberto Corrêa - Protesto! (Trocam-se veementes apartes entre os
Srs. Adalberto Corrêa, Barros Cassa!, Baptista Lusardo, Acúrcio Torres e outros
Srs. Deputados. Soam demoradamente os tz'mpanos.)
O Sr. Presidente - Atenção! Faço um apelo aos nobres Deputados, no sentido de deixarem o nobre orador concluir suas considerações.
O SR. JOÃO NEVES - Na minha longa e acidentada vida pública, há uma
coisa que ninguém será capaz de contestar: a sinceridade com que tenho servido aos
ideais sob cuja bandeira me alisto. (Muito bem.) Há uma coisa que ninguém será
capaz de, com justiça, contestar: o profundo espírito de sacrifício que reveste todos
os meus atos públicos.
Em 1930, servi à Revolução, aqui dentro, como ninguém melhor serviria. E,
se ela se desencadeou, em grande parte foi devido ao meu sacrifício.
Apelo ao Sr. João Carlos Machado. Espero de sua boca o testemunho da
minha lealdade ao Rio Grande do Sul, nas horas trágicas, de 1929 e 1930.

O Sr. João Carlos - Vou ter oportunidade de responder ao discurso de
V.Ex?
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O SR. JOÃO NEVES- Não me arreceio, nem de longe, das invectivas pessoais, as quais, para mim, têm apenas o significado das paixões irritadas.
Em toda minha vida - sabeis, Srs. Deputados, que me vistes naquela tribuna, tantas vezes, nos dias de 1929 e 1930- jamais calculei resultados.
O Sr. Adalberto Corrêa- Nessa ocasião, V. Ex~ assumiu atitude digna.
O Sr. Laerte Setúbal - Sempre assumiu.
O Sr. Adalberto Corrêa- E só me cabe elogiá-lo.

O SR. JOÃO NEVES - Sempre servi integralmente à consciência da minha
terra.
O Sr. Adalberto Corrêa -Sou testemunha da atitude de V.
naquela ocasião.

Ex~,

na Câmara,

O SR. JOÃO NEVES- Em 1932, quando me divorciei do Governo Provisório, fi-lo depois de ter envidado todos os esforços para evitar a ruptura entre os
rio-grandenses.
Não são palavras: são provas documentais, que posso apresentar à Câmara. E
há, sobre todos, um homem que pode insuspeitamente depor, compulsando minha
correspondência. Este homem é o General Flores da Cunha.
Em 1932, maio, junho e julho, envidei de novo todos os esforços para que
não deflagrasse a revolução de São Paulo, não porque temesse a derrota, pois, no
cálculo das perspectivas, a vitória se afirmava ao lado dos que se rebelassem contra o
Sr. Getúlio Vargas.
O Sr. Laerte Setúbal - A Nação inteira reconhece em V.
patriota.
O Sr. Adalberto Corrêa- V.

Ex~

Ex~

um grande

não fala em nome da Nação.

O Sr. Laerte Setúbal - O nobre orador, ao penetrar em território paulista,
em 1932, demonstrou o maior espírito de sacrifício.

O SR. JOÃO NEVES - Quando deflagrou a revolução de São Paulo, na
noite de 9 de julho, só tive dela conhecimento às .3 horas da tarde. E, depois, não
me podendo ausentar da cidade do Rio de Janeiro, recorri ao homizio na casa de
um amigo e lá tive a segurança de que o Rio Grande do Sul oficial não participaria da revolução.
Eu estava ainda em tempo de, se servisse a· meus interesses pessoais, a
minhas comodidade a deveres, até, que tinha para com outrem, declarar que não
era aquela a revolução para que se haviam concertado muitos dos seus próceres.
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Poderia tê-lo feito tranqüilamente. Não o fiz e timbrei em seguir a sorte
de meus companheiros, certo e seguro, então, de que caminhávamos para a derrota
material. Aceitei-a serenamente .. Não falo em gestos de renúncia pessoal, que oBrasil inteiro os conhece. E, se há ainda uma coisa que nesta tribuna me deixa o direito
de falar, é ter sempre procurado servir mais à coletividade do que a mim mesmo.
Vencida a revolução, aceitei seu desfecho.
Sofri todas as suas conseqüências, vim para esta Câmara com o propósito
vivo de ainda aqui servir o meu País. Sei que o tenho servido, sei que tenho servido
ao Rio Grande do Sul, e sei que nada posso recear da justiça dos homens que não
estejam dominados pelas paixões pessoais. (Muito bem.)
Para mim, Senhores, ninguém terá possibilidade de infirrnar a minha ação
senão por um negativismo que não seria compatível com debates desta natureza.
Não vim, porém, à tribuna falar em mi:q1 ou enaltecer méritos, que não os
tenho. Bem sei quão parco é o cabedal dos meus recursos (não apoiados);· mas sei
também, Srs. Deputados, que não é cômoda esta posição. Servir a ódios contra
quem quer que seja, jamais eu o faria. Não confundam ideais com ódios; não confundam métodos de governo com ambições pessoais ludibriadas, que não temos.
Do Sr. Getúlio Vargas teria tido tudo quanto S. Ex~ me pudesse dar, e
confesso-lhe que entre mim e S. Ex~ havia 20 anos de amizade inalterada, 20 anos
de amizade feita fora do embate das paixões políticas, porque ela mergulhava as
raízes em nossa juventude acadêmica.
Separei-me de S. Ex~ com pesar pessoal e com pesar cívico porque senti
que a Revolução ali se partilhava entre dois grupos rivais, irremediavelmente condenada ao insucesso. E foi desde aquela hora que começou melancolicamente a murchar até o doloroso ocaso, em que dela nada mais resta senão a memória das lutas
entre os próprios revolucionários.
O incidente que provocou o debate é daqueles que enaltecem aos que
tomam parte na sua discussão.
Foi um aparte do nobre Deputado Sr. Ascanio Tubino, proferido há dias,
que principalmente me impulsionou a vir debater o caso do assassinato de Waldemar Rippoll.
Tenho a certeza de que S. Ex~ laborava num erro de fato, porque não conhecia a circunstância de processualística que nos impediu de comparecer ao tribunal para elucidar o caso.

O Sr. Ascanio Tubino -Só agora reveladas por V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES - Mas era de nosso dever pessoal e político vir restabelecer a verdade, valendo-nos de uma circunstância superior ao entrever das palavras, dos apartes e das paixões, pois que ela dimana da própria disposição legal.
Cumprimos, naquela assentada, o nosso dever integral. Cumpri-lo-emos
daqui para diante, dia por dia, com sacrifício, seja ele qual for.
Não temos a ousadia de pensar que monopolizamos o patriotismo, a honra
ou a dignidade. Mas somos daqueles que têm patriotismo como os que mais o
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tenham no Brasil, somos daqueles que o preferem servir na humildade dos próprios
esforços, porque, crede e reparai, Srs. Deputados, é uma luta profundamente dignificante aquela que aqui sustentamos ininterruptamente, exercendo nesta Casa o
nosso mandato com honestidade e retidão.
Quantas vezes nos vistes casar os nossos votos com os vossos em assunto que
entendem com o interesse da Nação; quantas vezes nos vistes debatendo horas a
fio, com sinceridade e patriotismo, os interesses do Brasil em pontos de vista diferentes dos vossos.
Quem os estaria servindo melhor -V. Ex'!S ou nós? Ou estaremos todos nós
servindo à Pátria de maneira talvez inapreciável, pelas nossas divergências, mas que
o futuro julgará de um modo favorável para aqueles que nesta hora difícil tiveram
a abnegação de conservar-se na posição em que estavam em 1932?
A mim nunca me preocuparam posições ou interesses. Bendito o dia que raie
para mim, em que possa sair desta Câmara com o meu mandato terminado e recolher-me à humildade de minha vida privada, que é daquelas que podem ser bem o
pedestal de uma vida pública.
Isso queria eu dizer, na altura em que encerramos esse de bate, na certeza
de que cumprimos um dever indeclinável para com a memória do companheiro
tombado por um crime tão bárbaro que mereceu os maiores estigmas da parte do
próprio honrado ex-Chefe de Polícia do Rio Grande do Sul.
As mãos que vibraram o machado na cabeça de Waldemar Rippoll, mãos
facínoras levadas por outras mãos, lembram bem a tragédia de Dostoiewski. É
um novo Raskolinkoff que já encontrou na morte o castigo do crime de tirar a
vida. Resta ainda que a Justiça caminhe e procure os mandantes. Li, outro dia,
num livro, que os moinhos do Céu moem, devagar, mas moem. Eu vos asseguro,
pela minha profunda fé em Deus, que dia virá em que eles hão de moer também
esta pedra da iniqüidade, a favor de quem não pode mais falar, mas por quem
falamos, pela sua memória, pela pureza com que serviu à sua causa, pela extrema
bondade de seu coração generoso. (Muito bem, palmas prolongadas; o orador é
cumprimentado.)
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EM DEFESA DO LEGISLATNO

19-10-1935

O SR. JOÃO NEVES (Para encaminhar a votação) -Sr. Presidente, assisti à
discussão travada em torno do requerimento do meu prezado amigo e ilustre representante de Minas Gerais, Sr. Carneiro de Rezende. Tenho a fazer à Câmara uma declaração, do ponto de vista da corrente política a que pertenço, em relação ao
assunto.
O objetivo do requerimento do ilustre Sr. Carneiro de Rezende é, sem dúvida, extremamente louvável. O que S. Ex~ quer é que os Deputados dêem o máximo
do seu rendimento para a conclusão da obra legislativa.
O Sr. José Müller - Estamos perdendo tempo com a discussão de casos políticos que, neste momento, deviam ser relegados para plano secundário, a fim de
elaborarmos o orçamento. E foi o que ocorreu hoje no Expediente.

O SR. JOÃO NEVES -Tenho para mim, Sr. Presidente, que o pensamento
de todos os representantes é de se desincumbirem com o máximo de suas forças para a
perfeição da obra legislativa.
O requerimento do meu nobre colega tem todo o meu apoio e louvo a suscetibilidade de S. Ex~, quando se propõe retirá-lo, uma vez que haja retribuição pelas
sessões extraordinárias. Ninguém fará, nem à Câmara, nem a qualquer de seus membros, a injúria de supor que queira trabalhar em sessões extraordinárias para vencer
o jeton de presença.
O Sr. Nogueira Penido - Aliás, na antiga República, também não havia esse
propósito.

O SR. JOÃO NEVES - Entendo que, se V. Ex~ convocar sessões extraordinárias para apressar a obra orçamentária, e se os Deputados, compenetrados, como
tenho o prazer de verificar, comparecerem às sessões e ficarem até o fim das
votações, o ato de V. Ex~ se recomendará à simpatia e ao apreço populares.
Somos infensos à prorrogação da sessão legislativa e desejamos terminar as
nossas iniciativas dentro do prazo constitucional. Este, o nosso ponto de vista. Acho
que a Constituição, havendo marcado um prazo de seis meses, teria cometido provavelmente um desacerto, porque há quem sustente -e sustente bem -que nada
justifica não seja permanente o Poder Legislativo, quando permanentes são os dois
outros poderes da República. (Muito bem.) Eu me inclinaria, fora de qualquer interesse subalterno, como os meus ilustres colegas, à permanência do Poder Legislativo, máxime nesta fase de implantação de um regime,e de evidentes dificuldades
políticas para o País.
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O Sr. Adalberto Corrêa - V. Ex~ trabalharia pela permanência do Legislativo, batendo-se neste momento a favor da prorrogação da sessão legislativa.
O SR. JOÃO NEVES- Vou definir meu ponto de vista.

O Sr. José Müller - Seria preferível que a Câmara trabalhasse o ano inteiro
com a metade do subsídio.
O Sr. Vicente Galliez - Se, findo o prazo constitucional, o Governo julgar
que não está convenientemente aparelhado com as leis indispensáveis, en_tão convocará extraordinariamente a Câmara, como lhe permite a Constituição. E estranho,
realmente, que estejamos há mais de um ano de vigência da nova Constituição Federal e ainda não estejam votados os códigos de Direito formal, desde que foi unificado o processo.
Ora, Sr. Presidente, se nesta sessão não forem votados os dois códigos,
teremos mais um ano para que entrem em vigência.
O Sr. Adalberto Corrêa -A Câmara julga necessária a prorrogação.
O SR. JOÃO NEVES - Se a Câmara assim julga, muito mais razoável é que
também o julgue o Poder Executivo, porque ele é que tem obrigação de vir dizer
quais as leis que lhe faltam.

O Sr. Diniz Júnior - Nós é que sabemos o que temos de fazer. Não precisamos que o Poder Executivo nos diga quais ~ão essas leis. Elas estão na Constituição.
O Sr. Alberto Álvares -Penso que o Poder Executivo é que deve ter a iniciativa da prorrogação ...
O SR. JOÃO NEVES -Está pensando como eu.

O Sr. Alberto Álvares - Não estou ... se se referir à lei de meios. Fora disto,
o critério deve ser do próprio Poder Legislativo.
O SR. JOÃO NEVES - Quanto à lei de meios, não é possível que haja iniciativa da parte do Poder Executivo, pois que, se a 3 de novembro não estiver votado o orçamento, haverá prorrogação do vigente, de modo que o argumento do meu
ilustre colega não prevalece.

O Sr. Alberto Álvares - Não estou argumentando; estou dando meu ponto
de vista. V. Ex~ não me deixou terminar. Entretanto, a questão se resolve automaticamente: se o Congresso, até 3 de novembro, não houver votado a lei orçamentária, será prorrogado automaticamente o orçamento anterior. Logo, o meu ponto de
vista é este: a iniciativa nunca será do Poder Executivo e, sim, do Legislativo, na
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situação atual. Estamos numa época inteiramente excepcional, após a promulgação da Constituição. Todas as leis orgânicas, por assim dizer, estão ainda por fazer.
Nada, quase nada se realizou nesse sentido. O único juiz, ou antes, o maior juiz
para aquilatar esse assunto será o próprio Poder Legislativo.
O SR. JOÃO NEVES ~Resumo, Sr. Presidente, as minhas considerações.
Negarei meu voto, ou, melhor dito, minha assinatura, a qualquer requerimento de prorrogação. O Governo Federal que assuma a responsabilidade de convocar a Câmara, se isso ele julgar necessário, para dotar o País das leis orgânicas indispensáveis.

O Sr. Adalberto Corrêa~ A maior autoridade para julgar da conveniência da
prorrogação é o Poder Legislativo, nunca o Executivo.
O SR. JOÃO NEVES ~ Nesse ponto, divirjo do nobre colega. Para mim, é
o Governo que deve saber se está aparelhado, ou não,das leis para o funcionamento do Poder Executivo; se devemos ou não prorrogar as sessões para a elaboração de
novas leis.
O Sr. Adalberto Corrêa
os nossos trabalhos.

~

Nós é que sabemos se devemos ou não prorrogar

O Sr. Diniz Júnior ~ V. Ex~ permite um aparte, aliás, urna pergunta? Com
a alta simpatia com que sempre acompanho a sua atitude nesta Casa ...

O SR. JOÃO NEVES ~Que retribuo.
O Sr. Diniz Júnior ~ ... e sobretudo pela constância de seu espírito lógico.
desejo indagar de V. Ex~ se tais leis são tão necessárias, para serem complementares à
Constituição, e dela defluern mecanicamente e se tornam necessárias. Pergunto: Nós,
do Poder Legislativo, a quem a Constituição incumbiu, e não podia ser de outro modo,
da feitura dessas leis, devemos esperar, por questão de fórmula, que o Poder Executivo nos convoque para cumprirmos o nosso dever?

O Sr. José Muller ~ V. Ex~ acha que isso pode ser feito em meia dúzia de
dias, quase no fim da sessão legislativa?

O SR. JOÃO NEVES~ Vou responder ao nobre Líder de Santa Catarina ...
O Sr. Diniz Júnior~ Ao modesto Deputado.

O SR. JOÃO NEVES-- ... a cujos sentimentos de simpatia retribuo ex abundantia. A Constituição assim dispôs, e a culpa não é nossa. Eu seria simpático a um
Poder Legislativo permanente, desde que o regime fosse feito com essa caracterís-

526

tica; mas, desde que a Constituição fixou prazo, a nós cumpre respeitá-la, salvo se o
Executivo não se julga aparelhado com as leis já existentes.

O Sr. Diniz Júnior - Há o elemento histórico. O Sr. Carlos Gomes de Oliveira apresentou emenda a esse artigo para que as sessões fossem improrrogáveis, e
a Constituinte a recusou, compreendendo, destarte, perfeitamente, o papel do Legislativo.
O SR. JOÃO NEVES -O estranhável -e ontem lavrei aqui meu protesto é que o Governo remeta, nos últimos dias de trabalho da Câmara, projetos da maior
relevância, que alteram a substância da organização econômica e financeira do País ...

O Sr. Diniz Júnior- Concordo com a surpresa do nobre orador.
O SR. JOÃO NEVES - ... para que os votemos de afogadilho. Neste caso,
a responsabilidade não cairá nunca sobre os ombros da Câmara mas, sim, sobre os
do Poder Executivo, que não nos habilitou em tempo com os elementos indispensáveis à discussão e votação desses graves projetos.

O Sr. Adalberto Corrêa -Permita-me V. Ex~ um aparte. V. Ex~ bateu-se,
brilhantemente, pelo reajustamento do funcionalismo público, e agora acha que está agindo no mesmo sentido, votando contra a prorrogação, sem que seja aprovado
esse reajustamento? Pois, materialmente, não há tempo para a realização desse trabalho patriótico.
O SR. JOÃO NEVES -Quero que o Governo nos diga: tenho a lei do reajustamento e desejo que a Câmara mo devolva sem discuti-lo e sem votá-lo. Esse, o
meu pensamento.
O Ministro da Fazenda dizia-me, há dias, que ainda vai mandar à Câmara,
dentro de uma quinzena, projetos limito mais importantes do que os que já enviou.
Não compreendo que a Câmara possa votar, mesmo realizando sessões noturnas,
esses projetos que S. Ex~ me afirmava ultrapassarem, de muito, em magnitude, os
que já vieram à consideração desta Casa.
Quero definir assim, de boa fé, o nosso ponto de vista, que sinto não se
desarmonizar com os dos nossos colegas. Talvez seja uma questão de forma no apreciar a matéria. Entreguemos ao Governo a responsabilidade de julgar da oportunidade de continuarmos os nossos trabalhos, resguardando, assim, o texto constitucional.
Continuo a dizer e repito, para tenninar: lastimável é que, se o regime instituído foi esse, não houvesse ele organizado o permanente funcionamento do
Legislativo.

O Sr. Adalberto Corrêa- Sou pela permanência do Legislativo e, por isso, me
bato pela prorrogação.
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O SR. JOÃO NEVES - Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, sobre o
assunto do requerimento do meu nobre colega, Sr. Carneiro de Rezende. (Muito
bem.)
Em seguida, é aprovado o requerimento n~ 166, de 1935. ( Jf} legislatura.)
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HOMENAGEM À REVOLUÇÃO DE 30

25-10-1935

O SR. JOÃO NEVES (Pela ordem) - Sr. Presidente, nãó venho trazer à fogueira nenhuma acha de lenha.
Meu propósito, subindo à tribuna - ao se discutir o requerimento apresentado pelos nobres Deputados que o subscrevem e do qual só tive conhecimento ao
entrar nesta Casa -, é definir minha posiçâv e a de quantos dos meus companheiros
que pelejaram pela revolução de 1930, em face do voto proposto no referido requerimento.
Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que a discussão aqui travada representa mais a contribuição pessoal de cada um de nós que fomos, deste ou do outro lado
da fogueira, atores do grande drama que se processou em 1930.
De verdade, Sr. Presidente, devo dizer a V. Ex!l- e creio, pelo menos, falar
em nome dos meus companheiros que serviram sob as ordens de V. Ex!l, na campanha da Aliança Liberal - que todos daremos sinc~ramente o nosso voto ao requerimento em apreço, porque nenhum de nós considera que a sua atuação nos acontecimentos de 29 e 30 mereça da sua própria consciência uma condenação. (Muito bem.)
Todos nos batemos, então, pela renovação da vida política do Brasil e faço
aos nobres companheiros, àqueles que se encontravam do lado oposto, como a
quantos hoje do lado da maioria governamental estejam, a justiça de acreditar que
todos defendiam de coração o que lhes parecia mais benéfico à vida da Nação brasileira. (Muito bem.)
Não haveria como contestar que a longa caminhada do regime, através de 40
anos, o tenha privado, na prática, das belezas instituídas na Carta Fundamental.
Quanto a mim, já disse e o repito aqui, e espero repeti-lo sempre, que não
me arrependo de uma só das minhas atitudes, nem me retrato de uma só das minhas
palavras, não por vão orgulho, pois nada mais nobre ao coração humano do que reconhecer os próprios erros e deles se penitenciar, mas porque devemos dizer, corajosamente, a verdade, diante da famüia. política do Brasil, reunida nesta Câmara; se
os erros do presente são imensos e, a meu juízo, maiores que os do passado, nenhum de nós - e sei que leio isso na alma dos meus companheiros que a ele serviram honrada e sinceramente - quereria voltar ao passado, porque desejamos marchar para diante.
Tenho, por isso, o duplo dever.de assinalar que dou o meu voto à comemoração desta data, como nenhum homem da monarquia se privaria conscienciosamente
de dar o seu voto ao dia da inauguração do regime democrático, por isso que ele
era um fato assentado, um marco na vida política do P.aís.
Sufrago também inteiramente as palavras do nobre companheiro da Minoria,
Sr. Otávio Mangabeira, com o meu voto para que os erros dos homens, praticados
pós-revolução, sejam vastamente corrigidos, quer pela obra do Governo, quer pela
constante e dedicada colaboração que lhe deve a Câmara dos Deputados.
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O Sr. Pedro Rache - Erros há sempre,e todos nós procuramos corrigi-los.
O SR. JOÃO NEVES - Não me resta senão assinalar que o requerimento de
cujo teor me inteirei, há pouco, festeja a data de hoje, comemorando tantos quantos
se bateram pelas liberdades democráticas no Brasil.

O Sr. Otávio Mangabeira - Não posso negar meu voto em homenagem aos
que morreram pelas suas convicções revolucionárias. Mas houve, de outro lado, os
que tombaram no lado da lei: o General Wanderley, assassinado na Paraíba; em
Porto Alegre, um major que morreu heroicamente, e tantos outros. Então, esses militares que tombaram cumprindo o seu dever não devem ser lembrados? Se houvesse
um requerimento que, comemorando o dia 24 de outubro, propusesse um voto de
pesar por todos os que pereceram, de ambos os lados, daria o meu voto. Proponha-o V. Ex!l, e retirarei meu aditivo.
O SR. JOÃO NEVES -Para mim, a falha principal do requerimento consiste, precisamente, se ele não visa a uma razão facciosa, em esquecer também aqueles
que, no cumprimento exato dos seus deveres, defenderam o regime bruxuleante.
(Trocam-se diversos apartes.)
Vou servir-me de um símile ocorrido bem há pouco tempo nesta Casa. A
unanimidade da Câmara votou num requerimento a sua simpatia cívica pelo movimento de 9 de Julho, em São Paulo, porque nele se compreendiam tanto os que morreram pela Revolução como os que morreram combatendo-a.
O nosso dever é nos elevarmos, em comemorações desta natureza, acima dos
interesses de correntes políticas.
É por isso que ouso, pedindo permissão ao eminente colega Otávio Mangabeira e aos nobres autores do requerimento, pedir a V. Ex!l, Sr. Presidente, seja um
único com este acréscimo: "e mais de quantos se bateram e sucumbiram no cumprimento dos seus deveres".

O Sr. Otávio Mangabeira - Pode fazê-lo em meu nome.
O SR. JOÃO NEVES- Muito obrigado a V. Ex!l
Espero, assim, que esse requerimento mereça o apoio unânime da Câmara
dos Deputados, retratando os sentimentos de simpatia que em todas as nossas almas
existem por aqueles que lutaram e se sacrificaram ao s.erviço dos seus ideais. (Muito
bem.)

O Sr. Adalberto Corrêa - Lembro a V. Ex!! que o adendo é desnecessário,
porque o requerimento do nobre colega abrange a todos, tanto os que morreram,
quanto os que sobreviveram.
O SR. JOÃO NEVES - Entretanto, com essas palavras de acréscimo, o requerimento, como acabo de verificar, satisfaz ao sentimento geral da Câmara.
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Não me resta mais, Sr. Presidente, ao terminar, senão dizer-lhe e aos Srs.
Deputados que, a meu parecer, as revoluções têm a sua hora de vitória material.
Essa hora é seguida imediatamente de grandes tumultos que agitam a vida de um
país. As revoluções, porém, não se caracterizam apenas pelo emprego de armas:
mais profundas, mais benéficas, mais duradouras são as revoluções do espírito e da
vontade de uma nação. E para nós brasileiros o que cumpre agora é precisamente
prosseguir na revolução do espírito, na revolução moral, sem armas, para beneficiar
o Brasil, para extirpar os erros e desmandos que campeiam na atualidade, e para que
possamos todos, cada um na sua corrente política, servir imparcialmente à Pátria
brasileira. (Muito bem.)
Estou certo de que é esse o sentimento unânime do País e que é, principalmente, esse o voto universal de todos os representantes da Nação.
Esta é a lembrança que deixo, como palavras fmais: servir ao Brasil. Esse,
o grande lema, depois dos graves transtornos na sua vida cívica e dos grandes males
sobrevindos na sua vida administrativa. (Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado.)
Em seguida, é aprovado o requerimento do Sr. Domingos Vellasco e
outros, com emenda do Sr. João Neves.
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"PEQUENAS CURIOSIDADES SOBRE A VIDA ORÇAMENTÁRIA DO BRASIL"

28-10-1935

O SR. JOÃO NEVES (/'almas.) -Sr. Presidente, tenho para mim que seria
desnecessária a minha presença na tribuna a fim de tomar parte na discussão do projeto de orçamento para o exercício de 1936. Vozes das mais autorizadas contra a
corrente política, a que tenho a honra de pertencer, já definiram, de maneira clara,
as diretrizes nossas no tocante à elaboração orçamentária. Por outro lado, Sr. Presidente, afora a discussão meramente doutrinária ou o exame detido da proposta, a
Minoria já contribuiu com uma série de emendas tendentes a aperfeiçoar a lei de
meios para o exercício vindouro. Apenas justifico para mim mesmo a minha participação no debate pelo desejo de dar cumprimento exato ao meu mandato e de conferir aqui, em confronto com os meus nobres colegas, uma série de circunstâncias
que entendem com a vida econômica e financeira do País. A leitura da proposta orçamentária e dos trabalhos da Comissão de Finanças convence, desde logo, ao observador menos percuciente da falta de orientação sistemática nesta grave matéria.
A meu parecer, o que caracteriza a vida financeira do Brasil, nestes últimos
e atribulados anos, é a ausência de orientação e de unidade no seio do Governo. Eu
diria até -se não receasse dar um sentido político às considerações que vou fazer que é precisamente a ausência de governo a causa fundamental dos males que afligem hoje a Nação brasileira. (Muito bem.)
Os deficits verificados depois da ditadura e continuados no regime constitucional traduzem, de maneira inequívoca, a falta de orientação sistemática e, sobretudo, a ausência de providências conducentes ao equilíbrio orçamentário. Só houve
uma relativa compressão da despesa pública, depois da revolução de outubro; foi a
praticada durante a administração do Sr. José Maria Whitaker. O exame do orçamento para 1931 traduz, sem dúvida, um apreciável esforço para comprimir as despesas públicas e evitar os gastos desnecessários. Essa política, porém, foi inteiramente abandonada pela ditadura até o seu final e, no Governo Constitucional, não
foi retomada. Ao contrário, os deficits se verificaram em proporção, senão maior
pelo menos mais inexplicavelmente do que antes.
Não vou trazer ao debate as cifras que têm causado, em todas as camadas da
opinião um profundo alarme, embora estes sinais evidentes de falta de saúde no
organismo financeiro e econômico da Nação tenham servido quase só para despertar, da parte dos nobres Deputados que apoiam o Governo, a remem oração tardia e
inútil dos erros da República precedente.
Há cinco anos, verdadeiramente, não fazemos outra coisa: uns acusam os
erros do presente, outros desses erros se desculpam, trazendo à colação os do passado, mas a única vítima dessa preocupação estatística, quanto a deficits e a números tem sido exclusivamente o povo brasileiro. (Muito bem.)
Começo por. declarar que, em matéria orçamentária, não sou devoto das
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doutrinas clássicas ferrenhas e nem considero o equilíbrio orçamentário por si só
uma condição de prosperidade. (Apoiados.)
Há muito que se perdeu essa figura do Estado, comparável à de um pequeno
funcionário que ganha muito pouco e gasta só o que ganha, arrastando vida medíocre. A realidade é que o equiHbrio orçamentário só tem importância quando feito
sem prejuízo da atividade econômica do país quando o equilíbrio não é ginástica
contorcionista que os governos fazem para equiparar as receitas arrecadadas com as
despesas realizadas. Desde que esse equiHbrio se verifica à custa da vitalidade nacional, não passaria de artificialismo perfeitamente condenável e, até, mais que isso,
nocivo aos interesses coletivos.
Seria pobreza de idéias, verdadeiramente alarmante, neste passo da vida moderna, pretender que o orçamento público fosse como o dos indivíduos que devessem, por uma poupança medíocre, ajustar exatamente as somas dos seus recursos de
cada ano com as somas dos seus gastos de cada exercício. A verdadeira significação
que o Estado tem depois que foi deposto da situação meramente de direito, ou porque ela não possa voltar a reger os povos, ou porque deva fazer uma síncope na sua
atividade exclusivamente jurídico-policial, faz com que surjam funções que ele não
tinha antes. Por isso mesmo a vida orçamentária não pode mais girar apenas na preocupação absorvente de equilibrar o montante das receitas com o total das despesas,
forçado como está o poder público a regular a vida econômica e a fomentar todas
as atividades nacionais.
Fora verdadeira loucura desejar hoje, nestes dias atribulados da humanidade,
um Estado rico e poderoso à custa da pobreza e da miséria dos cidadãos. Quando se
discutiu, na crise francesa do ano passado, o deficit orçamentário daquela grande
nação, o Partido Socialista veio a campo sustentar, por um dos seus líderes mais
notáveis, Léon Blum, a sua tese doutrinária nestas palavras que merecem ser meditadas pelo País:
"É loucura - dizia ele - querer colocar as despesas do Estado ao
nível das receitas. Em matéria de orçamento, as economias constituem um
contra-senso econômico. Se o Estado distribui menos soldo aos seus funcionários e aos aposentados, ele diminui a capacidade econômica dessas classes
sociais; ele próprio acentuará ainda a depressão dos negócios e, como conseqüência, virá a diminuição das suas próprias receitas. Para um governo, a
preocupação de economias constitui um misticismo retrógrado. O necessário é acrescentar o poder geral de aquisição e elevar assim a matéria tributável. Uma política de grandes trabalhos públicos seria aconselhável. Será
exato - conclui - que a primeira lei da economia seja o não fazer economias?"
Tal é, Srs. Deputados, a tese socialista nesta matéria.
Não posso deixar de reconhecer que ela repousa sobre uma grande base de
realidade e que nos dias correntes, os governos que se entrincheirassem apenas miudamente na poupança das despesas públicas, preocupados exclusivamente com o
equilíbrio aritmético entre a receita e a despesa, provavelmente não conseguiriam
senão paralisar todas as forças vivas da Nação.
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Não quero, porém, ir tão longe, nem atirar tão distante a barra, como ossocialistas franceses, porque a prática das doutrinas por eles esposadas exigiria que em
todas as nações do mundo existisse o mesmo corpo de doutrinas praticadas. A despeito de todas as barreiras da atualidade ainda há uma profunda interdependência
na economia dos povos e aquele que se acentuasse, isolado dos cânones gerais
aceitos pelos outros, a uma política inspirada rigidamente na tese socialista, provavelmente assistiria ao desmoronar de todas as suas construções,,
Certo é, porém, que, se o classicismo, em matéria de orçamentos, não pode
e não deve ser praticado com uma intransigência de dogma, nesta época em que já
não temos dogma, também não é de esquecer que os despilfarros, os gastos imoderados, a imprevidência e a incúria da administração fazendária do Brasil foram a causa
fundamental dos males que ainda hoje nos assoberbam. E, entre manter um deficit
orçamentário como propulsor da economia nacional e mantê-lo a despeito de nada
se fazer pela economia nacional, a diferença é enorme.
Assim, necessário se toma buscar um meio-termo entre essas conquistas já
definitivas da política econômica das nações e as dificuldades que advêm para o
Brasil de um orçamento que se consome quase exclusivamente no pagamento de
funcionários.
O Sr. Diniz Júnior - Funcionalismo e dívidas.

O SR. JOÃO NEVES - Ouvi em silêncio, dias atrás, o discurso aqui proferido pelo honrado Sr. Ministro da Fazenda e confesso a minha profunda decepção.
Esperei que S. Ex!! viesse trazer aqui inspirações para mitigar os erros da proposta
orçamentária ou outras que conduzissem a providências emanadas da Câmara em
favor da economia nacional.
Mas a Câmara assistiu apenas a duas coisas: a uma defesa infundada nos fatos
e a uma exaltação fervorosa e demostênica da chamada obra revolucionária.
O meu nobre conterrâneo, que hoje dirige as finanças do Brasil, a meu parecer, está consumindo lamentavelmente o seu tempo em vir a esta tribuna apoteosar um fracasso comprovado pelas suas próprias declarações implícitas e, sobretudo,
parece-me - se S. Ex!! não me levar a mal - que S. Ex!! comete verdadeiro contrasenso pensando que o País ainda está na época das receptividades sonoras. Ouvindo-o, tive a impressão de um Danton retardatário que quisesse convencer as massas
da necessidade de uma revolução para melhorar as finanças, quando a revolução já
se realizou com este precípuo objetivo. E o desastre cumulado no ano que estamos
vivendo vem ainda a ser defendido por S. Ex!!, em apóstrofes demostênicas, incompatíveis com a serenidade de seu cargo!
S. Ex!l não trouxe à Câmara qualquer sugestão. Compareceu depois à Comissão de Finanças; a ela prometeu que enviaria emendas para atenuar o deficit orçamentário e suprimir despesas desnecessárias. Ainda estamos, Srs. Deputados, esperando essas emendas; elas não chegaram e, certo, níro chegarão, porque já não é mais
tempo.
Vieram, é certo, à Câmara, vários projetos que entendem com a reforma da
estrutura econômico-financeira do País. Mas esses projetos nem são do Governo; fo-
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ram elaborados por uma Comissão mista, composta decerto por homens eminentes, mas não unânimes nas conclusões a que chegaram. Do Governo, portanto, nada
tivemos; nem uma só sugestão nos foi presente; uma única pàlavra não desceu sobre
este cenáculo, para nos marcar o caminho da renovação orçamentária, financeira e
econômica do País.
Continuamos no mesmo deserto. Está ocorrendo no Brasil um verdadeiro
paradoxo político: o Governo, inerte, deseja a orientação da Câmara para melhoria
na vida orçamentária. Primeira vez, no mundo, em que um plano, que deve trazer a
marca pessoàl do indivíduo que o alvitra, vai ser feito por uma coletividade de trezentos representa,ntes da Nação! Estamos invertendo a ordem natural.
O governo Lavàl pede à Câmara francesa faculdade para emitir decretos-leis,
porque deseja assumir a responsabilidade plena e categórica das reformas profundas,
certas ou erradas, que quer reàlizar no organismo da nação. O Governo brasileiro
vem pedir às trezentas cabeças da Câmara, todas elas variáveis nas suas sentenças,
que em matéria de tamanha magnitude lhe tracem rumos para reformar a política
orçamentária.
Só este fato, Senhores, vàleria por uma condenação formal da inatividade
governamentàl, no particular, que é decerto, aquele que maior influência há de
ter, no dia de amanhã, e é seguramente daqueles que marcam, para o louvor ou para
a censura eterna, os governos eternamente revéis.
Se o dever do Estado, como pouco antes de morrer dizia Henri de Juvenel,
não é só o de administrar as finanças, mas o de criar a riqueza, eu me animaria a perguntar aos nobres Deputados: que papel desempenha, nesta atuàlidade tormentosa,
o Governo brasileiro, inerte e afásico, diante da grave crise econômica e financeira
que assoberba o País?
O velho Colbert, velho e sempre novo, já um dia, segundo Lavisse, aconselhava à França que ela e o rei se deveriam propor uma coisa inédita: ganhar dinheiro.
Sábio conselho que, por ser velho, não deixa de ser eterno. Ganhar dinheiro
é o dever do Estado e, quando o Estado não sabe ganhá-lo sem prejuízo da economia pública, o que sucede é que os impostos se tornam verdadeiras máquinas de extorsão e assistimos ao perecimento da Nação, em benefício do fisco.
Mas, ainda quando o Tesouro é exato no pagamento de suas contas, quando
ele as tem em dia, é uma vantagem, porque temos um País pobre diante de um Tesouro rico.
No Brasil, porém, as duas càlamidades desabaram sobre ele: Tesouro pobre,
nação miserável. Este o resultado doloroso, mas exato, de cinco longos anos de
inatividade administrativa. Por que não se corrigem os orçamentos? Porque não há
unidade na administração.
Há uma lei aqui, cuja iniciativa partiu da Minoria, no sentido de que nenhuma despesa ministerial fosse feita senão através do Secretário dos Negócios da
Fazenda.
Por que não é ela praticada?
Porque - relevai-me que vos diga - bs orçamentos não são feitos para a
Nação, mas para os Ministros, quando não para a vaidade dos Ministros.
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Não seria eu capaz de dirigir uma palavra que pudesse ferir os nobres relatores da Comissão de Finanças, mas a minha impressão é que eles em geral são advogados, dentro da Comissão, dos pedidos, das pressões, quando não das súplicas. dos
Ministros cujos orçamentos lhes cabe relatar.
E o Ministro da Fazenda, que é, sem dúvida, um homem honrado e capaz,
não põe cobro a isso, não entrava as despesas inúteis, não contém as vaidades irritadas. Eis por que nós vemos que o orçamento para o ano vindouro v~_ conter os
mesmos desmandos, os mesmos desregramentos de despesa, os mesmos gastos
inúteis.
O Sr. João Carlos- V.

Ex~

me permite um aparte?

O SR. JOÃO NEVES- Com todo o prazer.
O Sr. João Carlos - Eu não ousaria interromper as brilhantes considerações
de V. Ex~, e direi, mesmo, que nesta altura os debates não adiantam coisa alguma.
Mas V. Ex~ tem, na Minoria, dois relatores de orçamento que poderão depor e dizer
se os relatores dos demais Ministérios, três, aliás, não têm feito todo o esforço no
sentido de encontrar uma corrente comum de pensamento, a fim de dar um orçamento equilibrado à Nação. V. Ex~ faz uma injustiça aos relatores, que não são
advogados dos Ministros. Os próprios relatores da Minoria podem depor sobre o
assunto; e não tenho dúvida alguma em apelar para eles, a fim de que digam se é
ou não verdade esse esforço no sentido de sanar os males que V. Ex~ está apontando.
O SR. JOÃO NEVES - Respondo a V. Ex~: fazendo uma crítica imparcial,
não estou preocupado em recordar que na Comissão de Finanças relatam orçamentos dois de meus prezados amigos e brilhantes companheiros, Srs. Daniel de Carvalho e Henrique Dodsworth. Veja V. Ex~ como a obra que estou fazendo não é
uma obra apaixonada de combate político. É esforço sereno de análise. É o' que
disse a V. Ex~ posso comprovar corri os fatos. Se V. Ex~ quer, vou entrar já pelo
próprio Ministério da Fazenda, para V. Ex!l ver que mesmo que os outros Ministros
se contivessem num limite de despesas indispensáveis, quando o titular da Fazenda
não está preocupado em fazer economias naturais, não era possível a economia que
se impõe pela sua própria natureza.
Considero o orçamento brasileiro não um inventário de pobreza,mas atestado de prodigalidade. Aqueles que na vida privada são interditados por prodigalidade é porque gastam mal o dinheiro que possuem. O caso do Brasil é precisamente
um caso de gastos mal feitos, exagerados e sobretudo supérfluos.
Vou mostrar a V. Ex~ agora como no próprio.Ministério da Fazenda não
existe a preocupação de economia. A fiscalização, por exemplo, deve ser uma obra
confiada a um grupo de funcionários, aos funcionários especializados e aos funcionários do quadro. Ela é indispensável para evitar as fraudes na arrecadação. Mas o
que não acho concebível é que, sobre a fiscalização natural e legal, se erga um outro
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aparelho de superfiscalização, porque, assim, teríamos de chegar a fiscalização e
superfiscalizações sucessivas até o limite extremo de confiança nos indivíduos.
Ora, veja V. Ex?-, por exemplo, e veja a Câmara a verba primeira- Inspeções
Extraordinárias e Reservadas: "para realização dos serviços fiscais e inspeções reservadas a juízo do Ministério da Fazenda- 300:000$ 000".
O Sr. Barreto Pinto - Apresentei emenda a essa verba e o relator do orçamento da Fazenda recusou a emenda.

O SR. JOÃO NEVES - Não estou falando aqui em nome de correntes políticas, mas analisando uma verba; e espero que o Sr. Daniel de Carvalho dará a resposta.
O Sr. Daniel de Carvalho - Pediria ao nobre Deputado que lesse o meu parecer, publicado no relatório.

O SR. JOÃO NEVES -Aí tem a Câmara: uma verba de 300 contos de réis
que é uma inovação na proposta orçamentária para o exercício do ano vindouro.
Não é. só. Verba n9 2, para inspeção das repartições da Fazenda e outros serviços
extraordinários- 500:000$000.
O Sr. Fernandes Távora - Até parece a verba secreta da Polícia.
•'

O SR. JOÂ.O NEVES -Número 15 -para pagamento de gratificações que
competem aos funcionários e, bem assim das diárias a que os mesmos fizeram jus,
quando designados para inspeções, reservadas e extraordinárias - 500:000$000.
Esta verba não existia no orçamento anterior.
O Sr. Ubaldo Ramalhete - São três verbas para o mesmo serviço.

O SR. JOÃO NEVES - A Câmara vê que o próprio Ministério da Fazenda
agrava a despesa de maneira injustificada, em 800: 000$000, apenas na consignação
"Inspeções Extraordinárias Reservadas".
Pergunto à Casa se deve votar essa consignação numa hora de aperturas fi.
nanceiras. Nada justifica que criemos um aparelho de superfiscalização e, ainda por
cima, reservada, fugindo ao .controle do Parlamento, num instante de viver às claras,
num momento em que a Revolução prometeu nitidamente que administraria dentro
de uma casa de cristal.
São estas, meu nobre colega, Líder da Maioria, as observações que calam
fundo no ânimo do País.
O Sr. João Carlos -Eu me permitiria a liberdade de responder a V. Ex~ no
seguinte sentido: não conheço os detalhes técnicos desta organização, mas estou capacitado a dizer, e não tenho dúvidas em que o Ministro explicará o detalhe que
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este recurso de fiscalização só pode ser dado, a fim de torná-la eficaz e promover a
melhor arrecadação das rendas. Evidentemente, não é com outro intuito. E muito
vago acusar dessa maneira.
O SR. JOÃO NEVES -O que é vago não é acusar; é colocar no orçamento
essas coisas vagas e reservadas.
Isso é que considero grave para os interesses do Tesouro.
Sabe V. Ex~ a quanto montam essas inspeções extraordinárias e reservadas?
A 1.390 contos para o exercício vindouro.
O Sr. João Carlos -Mas dizem aqui que foi o próprio relator, correligionário de V. Exil, quem defendeu a medida.
O Sr. Amaral Peixoto- Como tendo dado ótimos resultados.
O Sr. Daniel de Carvalho -Permita o nobre orador um aparte. Uma vez que
sou chamado nominalmente ao debate, devo dizer o seguinte: impugnei esta verba
de 300 contos. O Ministro, porém, me mandou explicações que me satisfizeram ...
O Sr. João Carlos - É o que digo.
O Sr. Daniel de Carvalho - ... e declarei que, diante das explicações que
constam do meu relatório em segunda discussão, hoje publicado -lamentavelmente
demorou essa publicação -nada mais tinha a opor; minhas objeções desapareciam,
porque entendia que o Ministro precisava ter elementos para exercer fiscalização
que não fosse conhecida de todas as repartições, não tivesse caminho comum. Isso,
aliás, não é novidade, porque já houve serviço de inspeção de Fazenda assim, e eu
próprio já fui inspetor de Fazenda nestas condições, ao tempo em que era Ministro
o Sr. Francisco Sá. Diante, pois, da explicação que me foi longamente dada, eu, que
havia impugnado a medida, cedi a essas razões e transcrevi as informações que me
foram prestadas. Estão no meu relatório em segunda discussão, e, mesmo na emenda relativa ao assunto, figuram também, em síntese, as razões apresentadas pelo
Ministério.
O Sr. João Carlos - Aí tem o ilustre orador as explicações, dadas pelo nosso
eminente colega, correligionário de S. Ex~

O SR. JOÃO NEVES - A opinião, por todos os títulos respeitável, que
acaba de expender o nosso honrado companheiro, Sr. Daniel de Carvalho, apenas
bem dá à Câmara a noção de que somos associação de homens livres, ligados exclusivamente por interesse patriótico. (Muito bem.) Não somos tirados em séries, pensando cada um pela mesma cabeça, nem incondicionais em relação a homens ou
idéias.
Creio que essa explicação nos enaltece a nós, diante de nossos adversários.
(Muito bem.)
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Para mim, no meu ponto de vista, essas despesas são indefensáveis, na crítica que acabo de fazer, sem desprimor para meu prezado colega e companheiro
de Minoria parlamentar.
A Câmara sabe do meu apreço pela capacidade, inteligência, honestidade e
cultura do Sr. Daniel de Carvalho, meu amigo de longos anos. Relator da Fazenda,
indicado pela Minoria para a Comissão de Finanças, não lhe impusemos - nem ele
o aceitaria - a obrigação de combater a outrance o Governo, mas a de colaborar
com liberdade de movimentos na obra orçamentária.
Só essa nossa conduta valeria pelo reconhecimento público do nosso patrio~
tismo, sem a jaça das malquerenças políticas. O Sr. Daniel de Carvalho fez um longo
e paciente esforço para reprimir as despesas demasiadas. Atendidas que fossem as
suas altas sugestões tantas vezes repetidas no seio da Comissão, outra seria a obra
orçamentária que estamos discutindo.
A justiça, que faço ao meu eminente correligionário Sr. Daniel de Carvalho, não me obriga a alterar os meus pontos de vista na matéria. Estou expondo
as minhas conclusões, sem fazer obra facciosa ou de vingança política, de resto incompatíveis com os interesses impessoais em debate.
O Sr. João Carlos - Ninguém, aliás, está fazendo acusação a V. Ex!! Mas o
que é incontestável é que a explicação do nosso eminente colega, Sr. Daniel de
Carvalho, respondeu à crítica de V. Ex!!
O Sr. Figueiredo Rodrigues -Mas essa verba secreta não poderia ser enviada
em ofício reservado ao Tribunal de Contas, para opinar sobre os pagamentos feitos
por ela? Porque há muitas verbas secretas ...
O Sr. Souza Leão -Só a Polícia tem mais de 4.000 contos.

O SR. JOÃO NEVES -Não é, porém, somente nesses pormenores que exibo, a título de confirmação de minhas palavras, que se verificam os excessivos gastos do Ministério da Fazenda.
O Sr. Diniz Júnior- V. Ex!! esclareça: a verba não é secreta; é, sim, o serviço.

O SR. JOÃO NEVES - Apresentamos uina emenda, mandando suprimir a
Delegacia Fiscal do Tesouro em Londres.
Essa Delegacia, a meu ver, não tem hoje a utilidade anterior para o serviço
do Tesouro.
Pois bem: ela consome anualmente 2.123:390$000. Só o Delegado ganha
270 contos por ano, enquanto o Tesouro não pode majorar os vencimentos dos pequenos funcionários.
A Delegacia em Londres, qualquer que tenha sido seu papel no passado, há
servido como legado que os Ministros retirantes inscrevem em seu testamento político para os funcionários "do peito". E a verdade é que, embora rejeitada a nossa
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emenda, continuo a pensar que é ônus demasiado para o orçamento deficitário a
elevada soma de mais de dois mil contos de réis, a fim de manter uma Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no estrangeiro.
O Sr. Figueiredo Rodrigues - Há um tesoureiro, em Londres, que_ não entesoma coisa alguma, porque todos os pagamentos são feitos em cheques. E tesoureiro que não tem em guarda tesouro algum ... , e 2 fiéis de tesoureiro!
O Sr. Amaral Peixoto -Fui contrário, na Comissão de Finanças, à manutenção da Delegacia Fiscal em Londres, mas, diante das explicações dadas pelo Sr.
Daniel de Carvalho, modifiquei meu voto, acompanhando o parecer.
O Sr. Daniel de Carvalho- Quem levantou essa questão dos demasiados gastos que fazemos em Londres fui eu, em segunda discussão. Está publicado o relatório. Não era, porém, possível, em orçamento, fazer a supressão dessa Delegacia, por
isso que havia dispositivos legais que determinavam a sua inclusão na lei de meios.
O que devíamos fazer era projeto em separado, diminuindo essa despesa. É o que
está escrito.
O Sr. Amaral Peixoto - A extinção da Delegacia Fiscal em Londres exigiria
imediatamente a abertura ali da agência do Banco do Brasil, que pagaria tremendos
impostos, o que não sucede com a Delegacia. Foi esse o ponto principal que me
levou a modificar minha opinião.
O Sr. João Cleophas - Parece que estamos de acordo. Pode-se suprimir a
Delegacia em Londres, por meio de projeto especial. A Câmara, que teve sua sessão
prorrogada, disporá de tempo bastante para discuti-lo e votá-lo.
O SR. JOÃO NEVES- Provavelmente o Ministro não estará de acordo com
a supressão. V.Ex~ vai ver quando vier o projeto. Quando se tem diante dos olhos
o orçamento brasileiro, pode-se dizer que ele se nos apresenta como padrão de deficiências propositadas na discriminação das rendas, o que impossibilita o juízo sobre
a utilidade das verbas, dificulta a tomada de contas, dá margem à aplicação indébita
de despesas em favoritismo pessoal ou político. Esta é a tese. Vou ilustrá-la com os
exemplos.
No Ministério da Fazenda, na dotação para pagamento da dívida flutuante,
verba B, do Título I, está consignada a quantia de 15 mil contos de réis. Mas, não
há determinação da ordem do pagamento dos créditos. Não se diz a que anos se
referem esses créditos, quais os que serão contemplados, qual o volume da dívida
flutuante, que é, sabidamente, de mais de 600 mil contos, e com atraso de mais de
20 anos.
Desse modo, dotar o serviço da dívida flutuante com 15 mil contos, para um
total superior a 600 mil, sem a discriminação indispensável, é favorecer o arbítrio,
é dar margem às preferências ministeriais ou políticas, é criar o regime dos seus
créditos.
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Ora, isso nunca pode ser obra que recomende a tarefa orçamentária, nem
que ilustre a Câmara dos Deputados.
Ainda agora está na ordem do dia um projeto, transferindo a liquidação da
dívida flutuante para o Diretor da Despesa da Fazenda Pública. Quer dizer que
vamos ter um ditador da dívida flutuante. Ele vai pagá-la quando quiser, a quem
quiser e quanto quiser.
Ora, Srs. Deputados, não é possível que, consciente das vossas responsabilidades, aproveis, depois do orçamento, esse projeto de lei.
Já que o orçamento vem com a deficiência das discriminações e com a pequena verba de 15 mil contos para um total de 600 mil, não é natural, nem é justo
se atribua a um só funcionário o poder discricionário da liquidação da dívida flutuante.
O Sr. Barreto Pinto -V. Ex~ labora em equívoco. A verba de 15 mil contos, a que V. Ex!l se refere, é destinada, em parte, ao pagamento de dívidas de exercícios findos, para ocorrer ao pagamento de despesas empenhadas e que não tenham
sido liquidadas até 31 de dezembro de cada ano. O nobre relator do orçamento da
Fazenda explica muito bem a questão no relatório constante do avulso distribuído.
A sugestão de V. Ex~ , contida na Emenda n<? 290, procurando corrigir essa matéÍia, também foi atendida pela Comissão de Finanças, de vez que será incluída no
Projeto n9 298. O Crédito de: 15 mil contos - permita o nobre colega e ilustre
amigo que o diga -não se refere a despesas da dívida flutuante. É um crédito que
em todos os orçamentos existe para pagamento de dívidas de exercícios findos. O
nobre relator da Pasta da Fazenda - repito - explica muito bem a matéria no seu
parecer e encerra a questão de modo definitivo.

O SR. JOÃO NEVES -Passo a examinar agora, como exemplo ilustrativo
da minha tese, um pequeno aspecto do Ministério da Viação.
É um Ministério técnico - é ou deve ser técnico - com finalidades econômicas e industriais. Mas, também ali, a mesma obscuridade existe na discriminação
das despesas. O material, por exemplo, para Correios e Telégrafos -verba segunda
da proposta ministerial - prescrevia a dotação de 4 mil contos, sob as mesmas e
estribílhicas palavras das demais consignações para quantias insignificantes, em uma
fórmula clássica: "aquisição de móveis, máquinas, aparelhos, livros, revistas, publicações técnicas e outras despesas de caráter permanente, 4.000:000$ 000".
Vede, Srs. Deputados: como é possível que haja clareza nos orçamentos, se
uma verba em um Ministério técnico, de caráter industrial e econômico, como deve
ser o Ministério da Viação, vem englobada entre coisas tão desconformes e de custos
tão diferentes?
Por isso é que o nobre Presidente da Comissão de Finanças, o provecto
Deputado Sr. João Simplício, já teve aqui, desta tribuna, a coragem de dizer que os
orçamentos brasileiros não são entendidos nem pelos próprios Deputados.
O orçamento, de fato, é um livro misterioso que deve ser traduzido devagar.
na sombra dos gabinetes ministeriais ...
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Se os Deputados não logram entender o teor da informação tão concludente e tão clara do ilustre Presidente da Comissão de Finanças, imagine-se o contribuinte, por aí além, neste País de rasa cultura! Como vai compreender ele os seus
deveres e como vai entender os seus direitos, contra o eterno inimigo que é o fisco,
sempre implacável?
Mas não pára aí o Ministério da Viação.
Minha censura nesse orçamento incide, sobretudo, na verba 15~, aquela que
importa em caracterizar, ou devia caracterizar, a função ministerial, porque se destina a construção, melhoramentos e aparelhamentos -três palavras, como três vértices de atividade do Ministério da Viação. Pois, nesta, pela verba 2~, se consigna
a dotação de 12 mil contos, numa confusão de atribuições que denota, principalmente, a falta de um plano rudimentar de serviços.
Só para fazer-se a discriminação dessas três verbas - construção, melhoramentos e aparelhamentos - sabem, Srs. Deputados, o que aconteceu? Quando
a Comissão exigiu fosse discriminada essa verba de 12 mil contos, teve de elevá-la
para 25 mil.

O Sr. Carlos Luz - Isso não foi motivado somente pelo Governo, mas por
emendas da Câmara, algumas da própria Minoria.
O SR. JOÃO NEVES -Em todo caso, em conseqüência da discriminação.
É ou não exato?

Estou louvando o ato de V. Ex!l por ter reclamado a discriminação, a fim de
mostrar que, quando a Comissão de Finanças quis se inteirar do mistério sibilino daquelas três palavras, a verba, em conseqüência também das emendas, passou de 12
para 25 mil contos, isto é, mais de cem por cento.
Ora,Sr. Presidente, uma administração bem orientada pode conduzir a esta
balbúrdia, a esse caos? Estou vendo, por toda parte, as interrupções dissimuladas,
que não chegam a se transportar em palavras, para dizer>"Mas isto já era assim".
Precisamente, por ser assim, é que se fez uma revolução. Por isso é que clamamos
aqui, numa campanha política, por que se aperfeiçoasse a vida econômica, financeira e orçamentária da Nação.

O Sr. Ribeiro Júnior - Consente o nobre Deputado um aparte? V. Ex!l há
de me permitir que diga, reconheço que não está num dos seus dias mais afortunados ...
O SR. JOÃO NEVES - Quase nunca estou, sobretudo no juízo de V. Ex~

O Sr. Ribeiro Júnior -Está pretendendo sobrelevar os erros do Governo, ou
da Maioria que o apóia. A desfortuna de V. Ex~ está precisamente no seguinte: os
pontos objetivados por V. Ex!l, ou foram chancelados pelá Minoria ou têm a sua
colaboração. Por conseqüência, se nós, os da Maioria, estamos errados, V. Ex~s, reitores da Minoria, também não têm deixado de errar.
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O SR. JOÃO NEVES ~ O aparte do ilustre Deputado amazonense apenas
dá mais uma segurança nesta análise fatigante para mim e para os Srs. Deputados
(não apoiados) mas, seguramente, patriótica para todos: a segurança de que não
estou falando em nome de interesses facciosos ...

O Sr. Ribeiro Júnior- Perdão; não estou dizendo isso.
O SR. JOÃO NEVES -Meu nobre colega já começou a apontar divergência
entre minhas considerações e alguns dos pareceres de meu prezado companheiro, Sr.
Daniel de Carvalho. Julguei que íamos receber louvor do nobre Deputado por ~sta
atitude tão exata de cumprimento do nosso dever, procurando cada um de nós
aperfeiçoar a matéria orçamentária, opinando de consciência a bem dos interesses
do País: o nobre relator da Fazenda, inspirando-se na sua inteligência, na sua cultura e, até, na sua prática da vida fazendária; eu, como neófito, sob a crítica de
V. Ex~, procurando acertar e ver se o meu juízo se integra, não com a minha corrente política, mas com toda a Câmara que, por ser maioria, tem elevado dever de
abolir os erros e punir os abusos.

O Sr. Ribeiro Júnior - O meu ponto de vista não era esse. A questão se
cifra no seguinte: enquanto V. Ex~ não estava bem &eguro da crítica que faziaperdoe V. Ex~ - esse era um grande erro. Agora que o erro foi patrocinado pelo
ilustre membro da Maioria, V. Ex~ o glorifica com a belíssima coroa literária que
acaba de produzir.
O SR. JOÃO NEVES- Vou continuar, Sr. Presidente.
Meu discurso, já agora para o encartar no aparte do nobre colega do Amazonas, poderia ter um título geral: "Pequenas curiosidades sobre a vida orçamentária do Brasil". Deixo o título ao exame do meu brilhante adversário.
Há, no orçamento, um aspecto muito interessante: as despesas e:x,travagantes. Para se ter uma vista clara sobre os dispêndios exagerados, injustificáveis e
extravagantes, basta considerar que os Ministérios todos reunidos gastam, com a
aquisição e conserto de móveis, com a aquisição e conserto de máquinas de escrever
e calcular, a respeitável soma de 4.475:316$000!
Penso que esta simples parcela deveria causar certo frisson à Câmara, se já
não estivesse ela habituada a deixar passar pela malha camarões de maior volume;
porque, francamente, Srs. Deputados,4.000:000$ 000, em cada ano, para a compra e
conserto de móveis e de máquinas de escrever e calcular, é despesa que me abstenho
de classificar.
E o incrível, neste particular, é o que diz respeito aos Ministérios da Justiça
e da Agricultura. O Ministério da Justiça gasta, com essa consignação, a quantia de
570:300$000 - Ministério não técnico, apenas com serviços burocráticos a seu
cargo.

O Sr. Ribeiro Júnior - Precisamente a esse fim burocrático é que se destina
o material, notadamente as máquinas de escrever e calcular. Uma vez ainda, V. Ex~
está sem razão.
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O SR. JOÃO NEVES -É possível que o Sr. Ribeiro Júnior, querendo argumentar não com palavras, mas com fatos, me desse aparte capaz de provocar a dúvida, aparte que S. Ex~ não quis dar. Era a de que essas despesas fossem feitas com
a justiça eleitoral. Máquina de escrever, móveis, para a justiça eleitoral. Seria, realmente, aparte interessante, ao qual eu responderia, mostrando a subconsignação
que, com a justiça eleitoral, dessa dotação apenas se gastam 40:000$000.
O Sr. Souza Leão - Agora mesmo, o Governo acaba de adquirir móveis no
Brasil para enviá-los ao Embaixador Oswaldo Aranha. E, como não se acomodassem
bem na Embaixada, foi autorizado o Sr. Oswaldo Aranha a vendê-los nos Estados
Unidos e a encomendar outros para substituir os primeiros.
O Sr. Barros Cassai - Como diretor da Imprensa Nacional, tive uma dotação
de 2.000:000$ para a aquisição de máquinas, não tendo necessidade de gastar um
ceitil sequer.
O SR. JOÃO NEVES -Em suma: é uma verba indefensável, pois as máquinas de escrever têm uma duração longa.
O Sr. Cardoso de Mello Netto - Nessa verba não está incluída a remodelação do Ministério da Justiça?
O SR. JOÃO NEVES -Propusemos uma diminuição nos 300:000$ destinados aos móveis, por meio de uma emenda. A diminuição foi apenas de 100:000$000.
A nossa emenda só foi aceija em parte.
O Sr. Cardoso de Mello Netto -Trata-se de verba para instalação do Ministério da Justiça.
O SR. JOÃO NEVES - Se V. Ex~ prefere, já que não estou com vontade de
lhe ser desagradável, vou deixar o Ministério da Justiça e passar ao da Fazenda,
junto ao qual cessa a responsabilidade de V. Ex~ na defesa.
O Ministério da Fazenda, que pretendeu dar o alarme em matéria de gastos
excessivos, despende anualmente, em consertos e aquisição de móveis e máquinas
de escrever e calcular, a quantia de 1.065:000$, despesa que se repete em todos os
exercícios e que absolutamente não pode ser justificada, nem para a aquisição de
máquinas, nem para a de móveis, nem pelos consertos, porque seu exagero é patente
a toda a Câmara.
O Sr. Amaral Peixoto - Essa despesa é produzida pelo serviço Hollerith
e o Ministério da Fazenda é o único que o mantém. Daí o vulto da despesa.
O SR. JOÃO NEVES - O caso do Ministério da Agricultura parece-me ser,
de todos, o mais ilustrativo, porque dispondo de uma clotação de 570 contos para
a tal aquisição e conserto de máquinas de escrever e calcular - que é uma espécie de
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estribilho, de cliché o,rçamentário - tem, no entanto, para a compra de máquina~
agrárias, que devem ser revendidas aos agricultores, uma verba de 500 contos. Gasta,
portanto, em máquiilas de escrever mais do que em máquinas agrárias.
O Sr. João Cleophas - Aliás, esta despesa de 500 contos em máquinas agrárias não resulta, propriamente, num gasto completo, porquanto se destina à aquisição para revenda.
O SR. JOÃO NEVES - Mas não são apenas as despesas extravagantes. Invoco a antiga prática e o conhecimento profundo da vida orçamentária do País do
meu eminente companheiro de representação pelo Rio Grande do Sul, o Sr. João
Simplício. A multiplicidade de serviços é, para mim, um defeito maior do que o anterior. Há, por exemplo, no Ministério da Agricultura, a Diretoria de Caça e Pesca e
a Diretoria de Irrigação e Reflorestamento. Pois bem: o Ministério da Viação criou,
recentemente, um Serviço de Piscicultura e um Serviço de Irrigação e Reflorestamento e, até mesmo, um Serviço de Postos Agrícolas, no Nordeste. Poderá haver
maior invasão de atribuições do que esta que existe entre esses dois Ministérios,
num serviço cuja especialização o coloca, naturalmente, entre os da competência do
Ministério da Agricultura?
O Sr. Herectiano Zenaide - Dá um aparte.
O Sr. João Cleophas - A este respeito posso dar o seguinte esclarecimento:
foi o Ministro José Américo quem teve a iniciativa de criar esses Serviços de Piscicultura, Postos Agrícolas e Reflorestamento. Fê-lo, porém, declarando, de público,
que assim procedia porque os serviços mantidos pelo Ministério da Agricultura não
tinham uma utilidade prática. O próprio Ministro José Américo reconhecia que tais
serviços deviam ser cometidos ao Ministério da Agricultura. Permitiu-se, entretanto,
criar a duplicidade de serviços porque, como já disse, os do Ministério da Agricultura não tinham nenhuma função prática.
O SR. JOÃO NEVES -Quero fixar, agora, neste mesmo capítulo- mul-tiplicidade de serviços - o que ocorre em relação à estatística.
Em qualquer país organizado haveria um departamento nacional de estatís
tica e algumas seções especializadas em cada Mfnistério. No Brasil há 5 departamentos principais de estatística em 5 Ministérios - Agricultura, Trabalho, Educação, Justiça e Fazenda - sem contar as seções isoladas de estatística especializada
nos demais Ministérios, e ainda até diretorias naqueles cinco, que dispõem das estatísticas que acabo de referir. Pois bem, o Ministro da Fazenda quer agora nova verba
para contratar mensalistas a fim de elaborar uma estatística das indústrias! Creio
que a Câmara perguntará: se o Ministério do Trabalho é o do trabalho, comércio e
indústria, como se explica que tendo ele uma repartição de estatística, a das indústrias vá ser agora feita por mensalistas contratados pelo Ministério da Fazenda?
O Sr. Fernandes Távora- Dá um aparte.
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O SR. JOÃO NEVES -No tocante ao do Ministério da Agricultura, forçoso
é confessar, Srs. Deputados, que esse Ministério é uma quantidade negativa na propulsão da economia nacional. As suas dotações, mal empregadas, são escassas em
relação ao vulto das despesas gerais do País segundo classifica o nobre relator do
orçamento, Sr. Clemente Mariani. S. Ex~ escreveu algumas palavras sobre a atividade ou inatividade do Ministério da Agricultura, que considero uma fotografia da
esterilidade desse aparelho do Governo.
Reportando-me às verbas, disse serem elas menos destinadas ao conhecimento, organização e estímulo direto da totalidade das fontes primárias da riqueza nacional que à manutenção de um corpo burocrático, tornado ineficiente pela falta de
recursos para realizar as funções que lhe são atribuídas.
Não posso, nem tenho tempo de me demorar nesta análise, mas vou dar
apenas um traço pitoresco de tal inutilidade.
O Ministério da Agricultura reclama mais 2.413 contos para o pessoal e apenas 50 contos para aquisição de seringas, termômetros e demais utensüios de veterinária para serem revendidos aos criadores! E noutras palavras: para uma despesa
que acaba por ser ressarcida, o orçamento do Ministério despenderá 50 contos, ao
passo que gastará mais 2.400 contos com pessoal ineficiente! Não valerá isso uma
sentença condenatória?
Essa é a situação real do Ministério da Agricultura, sem que eu deixe de considerar que os seus funcionários podem ser e seguramente o serão, capazes, especializados muitos deles, mas que as miseráveis verbas, de que esse departamento dispõe,
não lhe permitem realizar as suas finalidades nacionais, isso porque os orçamentos
brasileiros, como disse de começo, são feitos para pagamento de pessoal e não para
serem propulsores da economia nacional, das riquezas do nosso País, das necessidades da nossa produção.

O Sr. João Cleophas- V.

Ex~

permite um esclarecimento?

O SR. JOÃO NEVES -Com muito prazer.

O Sr. João Cleophas- Esses 2.400:000$000 representam o que o Ministro
aumenta agora em pessoal.
O SR. JOÃO NEVES - Bem ainda acentua o meu nobre companheiro e
amigo, Sr. João Cleophas, que esses dois mil e quatrocentos contos são despesa majorada para o exercício vindouro.

O Sr. João Cleophas- Em pessoal.
O SR. JOÃO NEVES - Mas como o orçamento brasileiro é um mostruário
de curiosidades, mesmo depois da transformação revolucionária, não é desinteressante, decerto, aos Srs. Deputados, conhecer o que se passa com os jardins dos palácios presidenciais.
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Em qualquer país organizado, os jardins dos palácios presidenciais teriam a
sua conservação custeada por um único departamento, a cargo de um único Ministério; nem se compreende que não seja assim. Pois no Brasil não é; no Brasil tem de
ser o contrário do natural, e então vemos isso: as verbas estão distribuídas pelo
Departamento Nacional da Produção Vegetal, subconsignação n? 30, para pagamento do pessoal necessário à conservação dos jardins dos palácios presidenciais, total,
50:000$000; mas no título "Administração da Fazenda e Tesouro Nacional" há
um quadro total de 280:440$000, onde estão relacionados o porteiro, zeladores,
serventes e motoristas e "jardineiros e seus ajudantes dos palácios presidenciais",
sem contar que o próprio pessoal que neles serve também não é pago por um único
orçamento.
Não posso deixar de apresentar um pequeno aspecto do Ministério da Educação. Também esse, talvez pela própria natureza dos seus destinos, revela curiosidades.
Uma delas é a seguinte: tem uma superintendência de obras, com a qual gasta, de
pessoal fixo, 995:000$000, para um dispêndio de material de 561: 000$000!
E ainda, para não ficar inferior às normas gerais da administração, o Sr.
Ministro Capanema propõe para o exercício vindouro mais 76:980$000, destinados a pessoal contratado.
Os exemplos, Srs. Deputados, poderiam ser multiplicados quase ao infinito
se o tempo permitisse, a vossa paciência tolerasse e a minha fadiga suportasse.
Mas passemos adiante, porque creio que estas ilustrações terão agradado ao
nobre Deputado, meu prezado amigo, Sr. Ribeiro Júnior.
Assim é, Senhores, que numa era da humanidade em que todas as nações
cogitam de desenvolver uma larga política de trabalhos públicos, de estimular a
produção nacional, chegando até à organização das autarquias, à oposição de barreiras alfandegárias para a produção estrangeira, nós no Brasil consumimos praticamente quase todo o orçamento em pessoal e em compras e consertos de máquinas de
escrever, para que o pessoal se sirva dessas máquinas.

O Sr. João Cleophus - O ilustre relator da Receita sustentou a tese de que a
conservação de prédios deve correr por conta de receita extraordinária.
O SR. JOÃO NEVES - Esse seria o ep11ogo da atividade financeira de após
revolução, aqui gabada com tantas e tão belas apóstrofes pelo honrado Ministro da
Fazenda. Não será esse, decerto, o vosso conceito, Srs. Deputados, máxime agora,
quando o Tesouro bate às portas da Câmara, impetrando dela seu voto para aumentar, de maneira desalmada, as tributações. E ainda nos enviam projetos, como o de
número 301, que aí vem, para discussão e votação, pelo qual se quer transferir aos
Estados os encargos dos estabelecimentos de ensino e os serviços de incremento à
produção vegetal e animal!
O Ministro diz, como o fez na Comissão, que não se deve gastar em obras
públicas; entretanto, pede verbas para construção de palácios suntuários e para
mobiliário de luxo, como para o Ministério da Justiça.
Pelo Projeto n? 300, que já se espera, para discussão, também, são suspensas
certas isenções aduaneiras e certas reduções de taxas alfandegárias, prejudicando a
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entrada no território nacional, de livros, máquinas e outros materiais necessários à
economia do País.
Desse modo, sustento que isso é mais do que um fim melancólico - é um
trágico desfecho do regime federativo. Dos Estados tudo se pede; do povo que os
habita reclamam-se novas contribuições; fecham-se os orçamentos com deficits alarmantes; o Governo, o que nos vem pedir? Mais impostos. E o que nos vem propor?
Que sequemos, também, por leis, os estímulos à economia nacional abandonada à
sua própria sorte!
Mas será a Câmara capaz de votar esses projetos, que aí vêm, contribuindo
para a obra de desagregação nacional, que para mim é muito mais perigosa, quando
nasce nos estímulos econômicos, do que quando brota das paixões políticas?
E o que precisamos fazer é rejeitar, in limine, os malfadados projetos, fecharmos as portas à voracidade fiscal, que nos reclama novas contribuições, quando
não nos comprova sua capacidade de não gastar mal. Do contrário, cedo ou tarde,
espoliados os povos de cada Estado, eles hão de indagar: para que nos serve a Federação? Que benefícios ela nos traz, em compensação dos ônus que faz pesar sobre
nossos ombros? Que dá ela, com o nosso sacrifício, a isso que chamamos Brasil?
Uma esquadra envelhecida, que não pode, sequer, atender os imperativos da defesa
nacional e um Exército, bravo, ilustre e digno, mas, como dizem seus generais e
técnicos. desprovido de material bélico, havendo até somado pelas polícias estaduais
maior quantidade de armas e munições do que na própria tropa federal!
Qual será, Srs. Deputados, o amanhã dessa Federação, quando as vítimas
indagarem dos benefícios que ela proporciona a cada um de nós e dos malefícios
que faz pesar sobre todos?
Devemos reapertar, cada vez mais, os laços de brasilidade, através de uma
longa obra de sacrifícios comuns, distribuindo a todos os Estados, a todas as regiões,
as mesmas benesses a que faz jus a Nação una, porque esta não é senão o símbolo de
todas as regiões, reunidas em torno da bandeira da Pátria!
O que me alarma é justamente que o espírito da Federação vai sendo minado por essas práticas, por esses atos malsãos e por essas despesas que não se justificam e não revertem em vantagem das populações.
Para mim - e creio que para todos vós - o grande erro do Governo está em
que lhe falta, além da unidade, a coragem das medidas cirúrgicas em matéria orçamentária. Tem vivido homeopaticamente, de receitas antiquadas. Se gasta demais,
pensa em restabelecer a saúde da economia e das finanças nacionais por meio de
dietas ridículas.
Cinco anos de transformação de um regime não levaram aos nossos homens
a convicção de que é preciso, para restabelecer a saúde econômica e financeira do
País, apelar para as grandes medidas. Uma delas é, hoje, um lugar comum na vida
dos Estados.
Já se vai o tempo em que a Inglaterra realizou a surpreendente conversão da
sua dívida interna. A França fê-lo em proporções maiores e mais dramáticas.

O Sr. Diniz Júnior - Aqui, quando se fala em reduzir juros, vêm as "viúvas
pobres". É o argumento econômico ...
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O SR. JOÃO NEVES - A Holanda, pequenina também, a realizou, domesmo modo que a Itália, em cenário de profundas dificuldades.
A dívida interna consolidada, Srs. Deputados, é constituída por títulos de
juros diversos, até o máximo de 7% ao ano. E ainda não houve, no seio do Governo,
uma voz que se levantasse para propugnar a unificação e conversão da dívida interna, diante do benefício incalculável e imediato que traz à vida orçamentária.
Vede, por exemplo - para não alongar o debate -, apenas as apólices de
juros de 7%, que montam a 752.159 contos. O juro de 7% obriga o Tesouro a pagamento anual, aos portadores delas, de 52.637:130$000. Só a baixa dos juros para
5% produziria, automaticamente, economia de 14.966 contos.
Esta é, de maneira simplista, a questão da conversão das apólices a juros de
7%.
Mas, para que irmos buscar na Europa os exemplos das vantagens da conversão, quando a Argentina a realizou desde 1933?
Acompanhei ali, como observador, a marcha das negociações para a conversão da dívida interna e pude ouvir, ·na Câmara dos Deputados argentinos, o notável
discurso do Ministro da Fazenda, Sr. Frederico Pinedo, discurso que tenho aqui, em
volume, defendendo a ação econômica do Governo. O Congresso argentino, ao contrário do nosso, havia imposto ao Governo que, no exercício de 32, fizesse economia de 40 mil contos no serviço da dívida.
E o Ministro pôde dizer à Câmara dos Deputados estas palavras:
"O Congresso impôs ao Governo economia de 40 milhões de pesos
no serviço da dívida; 3/4 dela eu obtive com a conversão da dívida interna.
Foi esta uma obra que desafogou os orçamentos argentinos."
Na "Memória Econômica", do Departamento da Fazenda argentina, está
escrito:
"As economias realizadas pela conversão da dívida interna foram
substanciais. O serviço anual dos títulos convertidos ascendia a 127 milhões
de pesos; o dos novos títulos chega a 96 milhões de pesos.
Conseguiu-se, pois, uma redução de 30,8 milhões de pesos no Orçamento."
E termina com estas palavras, que serão, amanhã, o retrato do contribuinte
brasileiro, se aqui se aplicarem as mesmas medidas:
"A conversão não só constituiu para o Governo um êxito financeiro
que lhe permitiu aliviar seus gastos, senão também uma ratificação eloqüente da confiança pública na gestão financeira do Estado, em momentos tão
difíceis como os que atravessa a economia nacional.
E, se se necessitasse de outras provas do acerto e da oportunidade
dessa operação, bastaria referir que os novos títulos de 5% foram cotados
em nível aproximadamente superior aos títulos convertidos de 6%, como o
comprovam as cifras do quadro 25. Quer dizer, a confiança dos portadores
de títulos e da nação na pontualidade do Governo permitiu que os títulos
convertidos a menos 1% de juros alcançassem cotação superior à que tinham
os de 6% resgatados."
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Por que nunca se tentou, no Brasil, essa obra?
O Sr. Diniz Júnior - Seria necessário também coagir os bancos a aluguel
mais módico do dinheiro, porque, do contrário, ele iria para esses estabelecimentos.
O SR. JOÃO NEVES - Talvez apareça contra a propugnada conversão da
dívida interna a sutileza jurídica do direito dos portadores de títulos, desde que o
Estado não possua numerário suficiente para lhes oferecer a opção entre a troca e
o resgate.
Mas, Senhores, vós vindes de uma Revolução, e viveis a apregoar aqui os
benefícios do espírito revolucionário e renovador, e quereis ficar ainda na Constituição de 91; quereis que o direito se conserve estagnado, quando ele acompanha as
mutações do tempo, quando, hoje, o seu conceito é o social, o do interesse coletivo? Nem a lei nem o contrato ficaram imobilizados, como bem sabem os juristas
da Câmara. A própria interpretação acompanhou as necessidades do tempo.
Ora, Senhores, converter a dívida interna a juros convenientes seria descarregar os orçamentos de parcelas vultosas, que não teriam paralelo com as economias miúdas que se quisessem fazer para alívio das responsabilidades do Tesouro.
Resta, Senhores, ainda olhar o aspecto da dívida externa. Talvez nenhuma questão brasileira seja de tanta atualidade como essa. Pode-se, de verdade, afirmar que em torno dela está até girando o conflito das escolas políticas.
O Governo, depois do funding de 31, fez ainda a concordata significada no
esquema Oswaldo Aranha, que reduziu os pagamentos, na sua vigência, à quantia de
9 milhões de libras, aproximadamente, para 1936.
Já, reiniciando minha atividade parlamentar nesta Casa, tive ocasião de aflorar a questão, e, sob a minha responsabilidade individual, afirmo à Câmara que não
merecerá o nome de governo aquele que não enfrentar corajosamente a questão das
dívidas externas. (Apoiados.)
A verdade, Senhores, é que, neste particular, como se depreende dos vastos
estudos procedidos pela Comissão Econômica, nomeada ainda pela Ditadura, há
vários empréstimos indefensáveis, cujo produto nunca chegou às mãos dos devedores! E, o que é mais grave, no assunto, e provoca a revolta justa e natural dos homens que, no extremo, protestam contra os males do imperialismo estrangeiro: na
atualidade, quando a Nação paga uma quota reduzida de juros, banqueiros intermediários recebem suas comissões integralmente!
O Sr. Diniz Júnior - Em geral, eles não defendem o interesse dos portadores de títulos, mas as comissões a que fazem jus.
O SR. JOÃO NEVES - Se o Governo brasileiro pensa que pode paralisar,
imobilizar ou congelar a questão da dívida externa, entendo que ele está muito
enganado.
A questão é muito mais séria do que parece. Não creio que seja possível ao
Tesouro atender aos compromissos do esquema Oswaldo Aranha, por isso que esse
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esquema pressupõe para 1936 nove milhões de libras, e, nos últimos sete anos, a média do saldo da balança comercial do Brasil foi de 11.178 mil libras.
Ora, só as necessidades dos particulares -necessidades inadiáveis -montam
a mais de 20 milhões de libras. O dilema, portanto, está precisamente armado para
a Nação:; ou não se paga mais o esquema, ou veremos avolumar-se a montanha de
outros congelados, porque, neste caso, as remessas particulares ficarão prejudicadas
e teremos os icebergs do dinheiro-papel no Banco do Brasil, à espera de poderem
converter-se em moeda-ouro: e o Sr. Souza Costa- ele ou alguém por ele- com as
malas preparadas para ir a Londres reclamar aquelas maravilhas da Casa Rotschild,
isto é, um empréstimo ao par, de 4%, para solver os congelados brasileiros!
Esse, o di~ema que, a meu parecer, não pode ser obscurecido aos olhos dos
governos. Portanto, coragem deveria ter e de coragem se deveria revestir o Governo
brasileiro para a única medida que contentaria a gregos e troianos, a todos os extremos da opinião e a seu próprio centro: a nacionalização da dívida externa. (Apoiados.)

O Sr. Alberto Álvares - Há um engano quando se diz que existem empréstimos internacionais. Os empréstimos do Brasil, por exemplo, não estão em mãos de
nação alguma. O que tem acontecido, ultimamente, é o seguinte: os especuladores
internacionais aproveitaram-se da nossa situação precaríssima, em que os nossos
títulos da dívida externa caíram, alguns até de 80%. Adquiriram esses títulos e se
estão beneficiando de um lucro de 200%. Esta é a situação da dívida nacional. A
nacionalização da dívida, portanto, é um imperativo, em nome do direito do Brasil
de viver. (Muito bem.)
O Sr. Diniz Júnior- Bravos! Até que enfim!
O SR JOÃO NEVES - Eu não compreendo que tivéssemos batido às portas dos nossos credores para demandar-lhes uma concordata dentro da moratória
e não tivéssemos defendido, totis viribus, a nacionalização da dívida externa.
Já sustentei aqui que é muito diferente a posição de quem não paga porque
não pode, daquela de quem não paga porque não quer. E também relembro à Câmara que, neste crespúsculo talvez da civilização ocidental, já são mais fortes os
devedores do que os credores.

O Sr. Diniz Júnior- Já está escrito ....
O SR JOÃO NEVES - São os devedores que verdadeiramente impõem a
regra de vida nas relações comerciais.

O Sr. Diniz Júnior - Este é o século dos devedores.
O SR. JOÃO NEVES - Um governo que honestamente possa provar
como o nosso - que não pode pagar porque não tem recursos para isso não deve re-
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correr a esses subterfúgios de organizar os saldos da nossa produção para entregá-los
por conta dos juros em atraso.
O que há a fazer é falar claro às pra~as estrangeiras, aos portadores de títulos, e provar que o Brasil não pode pagar o esquema Oswaldo Aranha, senão causando uma profunda hemorragia ao seu organismo já combalido, hemorragia que
será letal e que atingirá até a própria organização social do País. (Muito bem.)
O Sr. Fernandes Távora- Pode dizer-se que, nessa matéria, o Brasil tem sido
secularmente roubado pelos banqueiros estrangeiros.
O Sr. Diniz Júnior- Aliás, o Direito moderno reconhece que o único juiz da
sua solvabilidade é o próprio Estado.
Contratos dessa natureza não se subordinam às regras do Direito privado.
O SR. JOÃO NEVES - A República Argentina fez não só a conversão da
dívida interna como realizou, in partibus, já a conversão da dívida externa, mas,
ainda, em moeda estrangeira. Conversão, pois, e não nacionalização ainda.
Mas o governo argentino caminha a passos firmes também para a nacionalização da dívida externa. A propósito da questão da nacionalização, existe, sepultado entre os papéis parlamentares, um trabalho verdadeiramente notável, que tenho
prazer de elogiar à Câmara como um dos melhores atestados da capacidade parla-·
mentar que tenho conhecido, e da autoria do Sr. Deputado Alípio Costallat, trabalho relevante de homem de pensamento, de conhecedor profundo de nossa situação
financeira e econômica, propugnando a solução imediata da extinção do pagamento
do esquema e nacionalização da dívida externa.
O Sr. Diniz Júnior- Todos os brasileiros devem ler esse trabalho.
O SR. JOÃO NEVES - Para mim, o Sr. Getúlio Vargas resgataria todos os
seus erros, todas as suas faltas contra a Nação, se resolvesse o problema da nacionalização da dívida externa, e da sua conversão a juros razoáveis, saneando antes os empréstimos imorais que representaram extorsão pela finança cosmopolita contra os
interesses do Brasil.
Dir-se-á, Sr. Presidente, que extinguir o deficit é uma. impossibilidade em
nossas condições. Mas, Srs. Deputados, estou sempre procurando um paralelo na
República Argentina, porque me lembro das palavras de André Siegfried na "America Latina". Dizia ele que há um complexo econômico peculiar à América Latina,
ou, melhor dito, que há uma América Latina. Os países que a compõem são semelhantes pela sua extensão territorial, pela sua pequena densidade de população e pela
sua falta de combustível. São países de economias afins e é, portanto, com eles que
podemos fazer um paralelo justo.
Pois bem, a Revolução de 30, na República Argentina, no mesmo ano
encontrou um deficit orçamentário de 329 milhões de pesos. Esse deficit baixou,

552

em 1931, para 90.400 mil pesos; em 1932, para 25.700 mil; em 1933, para 19.500
mil; em 1934, para a ridícula soma de 200 mil pesos, ou seja, 800 contos em nossa
moeda; em 1 Y36, o dejicit não existe, segundo orçamento que tenho aqui presente.
Sabem os Srs. Deputados como foi conseguida na Argentina a extinção do deficit?
Supõem talvez que pela votação de medidas drásticas de deflação feita pelo Congresso? Não.
Desde 1930 que o orçamento argentino é prorrogado, sucessivamente, até
1936, ano por ano. Portanto, quem fez a economia? Quem acabou com o deficit?
O tumulto das leis parlamentares ou a ação corajosa e eficiente do Governo? Seguramente que foi esta. É este o doloroso paralelo para nós: a Argentina extinguiu o
deficit a menos de 1/3; converteu a dívida interna e fez a conversão de parte da dívida externa. Mas, ao lado disso, criou também, como disse Bunge, uma armadura
econômica própria, porque compreendeu que nas novas condições do mundo não
pode ser mais a monopolizadora do fornecimento, a todos os países, da carne e do
trigo. Compreendeu-também que precisava viver e bastar-se a si mesma.
A Conferência de Ottawa reduziu a quota de importação de carnes argentinas a uma percentagem muito diminuta. Os argentinos reclamaram da Inglaterra.
Obtiveram o que não alcançou o Sr. Ministro Souza Costa. Conseguiram a majoração dessa quota, mas não se perderam, por conta de terceiros, não se entregaram a
uma improvisação, nem ao acaso os destinos de sua Pátria; foram trabalhar, sob rigorosa economia de gastos; e, hoje, todas as juntas gremiais, como ajunta da carne,
a junta do vinho, a junta do trigo e a junta da erva mate, todas elas, como um pedaço do mesmo mosaico da economia argentina, colaboram nas decisões do Governo
e são ouvidas por ele, como partes integrantes da Nação.
E, aqui, Senhores, cada problema é um mistério. O Departamento do Café
é uma porta mística, fechada à inspeção parlamentar.
A vida do orçamento é o que estamos vendo: os trabalhos públicos não se os
quer fazer, é o próprio Ministro da Fazenda quem o diz. Enquanto isso, para tornar o deficit mais visível, o eminente relator da Receita, o Sr. Cardoso de Mello
Netto, inclui um crédito extraordinário, pela Emenda n9 6, de 200.000:000$000,
e nesse crédito apenas se especificam os juros. Não se sabe a que se destina, senão
a formar uma parcela de receita que diminua a despesa.

O Sr. João Geophas - Uma verdadeira cauda orçamentária.
O Sr. Cardoso de Mello Netto - V. Ex~ não podia fazer ao humilde relator
da Receita esta increpação, porque, felizmente, ouviu a resposta que dei ao eminente Deputado João Cleophas a respeito do assunto. Resolveu a Comissão de Finanças, por proposta do eminente Sr. João Simplício ...
O SR. JOÃO NEVES -Não me interessam as pessoas.

O Sr. Cardoso de Mello Netto -Perfeitamente. V.

Ex~, porém, vai deixar-me

concluir o aparte.
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O SR. JOÃO NEVES -Como não?

O Sr. Cardoso de Mello Netto - Resolveu a Comissão de Finanças fazer as
obras especificadas, no valor de 200.000:000$000, como despesa extraordinária.
Para custear essas obras, como contrapartida, decidiu colocar no orçamento como
receita extraordinária o produto de um empréstimo que seria levantado.
O Sr. João Geophas - Não há obras extraordinárias, senão, talvez, as da
eletrificação da Central do Brasil. As demais são somente para disfarçar o deficit,
para justificar uma cauda do orçamento, para ocorrer a despesa de conservação de
edifícios, que são despesas ordinárias, não extraordinárias. O eminente relator da
Receita não cita, além das obras da eletrificação da Central, nenhuma extraordinária correndo por esses 200.000: 000$ 000.
O SR. JOÃO NEVES - Considero a emenda um verdadeiro truque orçamentário ao colocar como receita um futuro empréstimo ou lançamento de títulos
para obras indeterminadas, tal a situação do momento.

O Sr. Cardoso de Mello Netto - Não é truque. Aliás, quem deu a idéia não
foi o humilde relator da Receita,mas o Sr. João Simplício, digno Presidente da Comissão de Finanças. V. Ex~, abrindo qualquer orçamento, encontrará, ao lado de
despesas extraordinárias, receitas extraordinárias. Ainda ultimamente, o orçamento do Sr. Salazar dá como receita extraordinária produto de um empréstimo, e como
despesa extraordinária obras, relacionando estas.
O Sr. Diniz Júnior- Isto é pacífico.
O Sr. João Cleophas - Ninguém o contesta. O que se estranha é a inclusão,
na Receita, de uma simples autorização de crédito para despesas suntuárias.
O Sr. Ubaldo Ramalhete - Exatamente. Que uma autorização já figura no
orçamento da Receita.

O Sr. Barreto Pinto -Confundir-se recurso com receita!
O SR. JOÃO NEVES -Em matéria de técnica orçamentária, a minha estranheza continua a ser viva, por mais que o nobre relator da Receita nomeie à autoria
o ilustre Presidente da Comissão, para descarga de responsabilidades. Não estou
visando aos homens; discuto os trabalhos da Comissão de Finanças.
Compreendo que o Governo queira fazer obras públicas. Se ele as quiser
fazer e forem bem projetadas, e de benefício para a economia nacional, a elas não
me oporei. Na ocasião de realizá-las, porém, é que devem ser pedidos à Câmara os
recursos necessários, a autorização para o lançamento de empréstimo. Mas, colocar dentro da tabela da Receita a quota deste recurso, continuo a afirmar: é um
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truque orçamentário. Nem o Sr. João Simplício assumiria a responsabilidade, neste
caso.

O Sr. Figueiredo Rodrigues- Os MinistroSO'tanto contavam com a aprovação
tácita do Congresso que mandaram buscar profissionais estrangeiros, para projetá-las,
sem autorização alguma. Fizeram-se maquetes, que foram pagas também sem nenhuma autorização, e sem verba consignada nos orçamentos!
O SR. JOÃO NEVES- Após uma deflação orçamentária inteligentemente
feita, o Governo poderia e deveria pedir à Câmara autorização para recorrer ao crédito interno, a fim de realizar os trabalhos públicos de interesse para a economia
nacional.
A esse respeito, ainda a República Argentina continua a nos dar o modelo.
Depois que o equihbrio orçamentário se realizou e se processaram as conversões da
dívida externa e interna, o Congresso acaba de votar uma lei autorizando o Governo
a lançar, a 4%, um empréstimo no valor de 50 milhões de pesos para trabalhos públicos. Eis o que se deveria fazer no Brasil, ao invés de incluir como receita recursos
desta natureza.
Não é só, porém, essa a crítica que devo fazer ao nobre relator da Receita.
S. Ex~ pretende que se efetive o preenchimento de lugares pelos contratados, através de um orçamento, e em virtude de diversas emendas. Quero dizer que será agravado o grande mal do Brasil, que é a constituição de contas dentro da Nação. O funcionalismo brasileiro, mal pago, remunerado desproporcionalmente ao seu trabalho,
à sua antiguidade e às suas responsabilidades, está se vendo acometido, lateralmente,
por um exército de contratados, que não prestam, de modo geral, serviços indispensáveis à Nação mas, amanhã, acabarão efetivados dentro dos quadros, em prejuízo
do funcionalismo de carreira.

O Sr. Souza Leão - Há inúmeras emendas no sentido de se efetuar o preenchimento de lugares por meio de contratados.
O Sr. Cardoso de Mello Netto - O orador acha que o relator da Receita é
responsável por uma emenda que manda efetivar contratados?
O SR. JOÃO NEVES- V. Ex~ não deu um parecer?

O Sr. Cardoso de Mello Netto - Sobre a Receita; mas responsável por essas
emendas é a Comissão de Finanças. Se existem emendas dessa natureza, o relator
da Receita nada tem de ver com isso.
O SR. JOÃO NEVES- Resta-me, ainda, antes de finalizar, encarar o problema da compra do ouro, e é dos que mais têm interessado a opinião. A verba de
100 mil contos foi retirada do orçamento da Despesa. Mas a questão pode voltar
ao plenário e chegarmos à aprovação da política do Governo quanto à compra de
ouro.
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O Sr. Daniel de Carvalho - Desejo esclarecer que tem havido muitos
comentários a respeito da compra de ouro e censuras à Comissão de Finanças pela
motivação e não pela conclusão do parecer. A Comissão apenas aceitou a conclusão do meu parecer, de maneira que as críticas devem ser dirigidas a mim, exclusivamente, porque fui eu quem sustentou certa doutrina e ao nobre Deputado, Sr.
Barreto Pinto, autor da emenda.
O Sr. Barreto Pinto- V. Ex~ tem toda razão. Assumimos a responsabilidade
de nosso ponto de vista. Ficamos onde estamos.
O SR. JOÃO NEVES - Vou pedir a minha parte; também sou favorável

à emenda.
De modo geral sou contrário à continuação da compra de ouro.

O Sr. Diniz Junior- V.

Ex~ é contrário?

O SR. JOÃO NEVES- Sim, e por duas razões: a primeira é que a lei que autorizou a compra de ouro não excluiu, antes expressamente incluiu a possibilidade
da exportação desse ouro por parte do Governo, de modo que, logicamente, eu, que
acabo de me insurgir contra o pagamento do esquema Oswaldo Aranha, não queria
contribuir com o meu voto para que amanhã, aferrando-se o Governo à teimosia de
continuar a pagar, exporte o ouro entesourado para os credores estrangeiros. É
questão de lógica.

O Sr. Diniz Júnior - Não sou contra a compra. Entendo, porém, que deve
ser controlada a produção de ouro no Brasil para sua inversão justa e não para entregá-la a credores estrangeiros.
O SR. JOÃO NEVES - O Sr. Salles Filho, sempre tão preciso no exame das
questões que interessam ao País, defendeu a providência da compra do ouro, mas,
a pesar meu, divirjo de S. Exil ...

O Sr. Saltes Filho- Pesar meu.
O SR. JOÃO NEVES- Obrigado a V. Ex!l (Continuando.)
... a fundo, ante a permissão legal para a exportação do ouro.
A verdade é que ainda a República Argentina manteve todo o ouro da Caixa
de Conversão, mesmo depois de fechada, e hoje serviu de lastro para o Banco Central
recém-fundado pela administração do General Justo.
Ora, num Brasil revolucionário, que devolveu à Europa todo o ouro que
tinha vindo por empréstimos e formava o lastro da Caixa de Estabilização, que
garantia nos dá esse Governo de que amanhã não exportará essas poucas toneladas
de ouro adquiridas com tanto sacrifício?
Por outro lado, é questão de realismo político ou orçamentário, se preferir-
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des: comprar ouro, decerto, tem finalidade maior que a financeira - a da defesa
nacional. Nós, porém, o estamos pagando a 7% ao ano ...

O Sr. Diniz Júnior- O método é que está errado.
O SR. JOÃO NEVES - ... numa situação perfeitamente deficitária.
A compra do ouro feita na administração Murtinho, com a quota-ouro dos
direitos aduaneiros e com o saldo orçamentário, estava dentro dos princípios da
lógica e das disponibilidades do Tesouro. Esta dá a impressão perfeita de um homem endividado que compra jóias de valor, embora a baixo preço, aumentando a
sua própria miséria, miséria dourada, sem dúvida, por essas poucas toneladas de
ouro que se encontram no Banco do Brasil.

O Sr. Pedro Rache - Não concordo com V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES - Mas não é só por isso que me insurjo contra a compra de ouro. Tenho também uma razão doutrinária e esta é a de que o padrão-ouro
está abolido na maior parte dos países do mundo.
Está abolido e não é apenas o lastro-ouro que nos permitirá a volta à moeda
conversível ou, melhor dito, a moeda conversível em si não é a única solução porque, se os outros países não restabelecerem uma moeda saneada internacional, nós
cairemos nas mesmas dificuldades em que está a Inglaterra, que não quer restabelecer a conversibilidade no interesse de conservar o preço das mercadorias.

O Sr. Diniz Júnior- O nível de preços que seja satisfatório.
O SR. JOÃO NEVES - Li ainda ontem a discussão entre os economistas
de língua francesa que se reúnem todos os anos, na França ou na Bélgica, a fim de
estudar os grandes problemas de sua especialidade.
O tema da última conferência de Bruxelas era dividido em duas partes: economia dirigida e padrão-ouro.
Versou a matéria padrão-ouro o maior especialista da atualidade, que é
Nogaro. Fazia ele sentir estas palavras, que quero ler à Câmara como fundamento
do meu modo de pensar.
Diz ele:
"Transparece assim que o papel do ouro, como estalão universal, é
muito menos ligado à sua qualidade de mercadoria do que ao regime todo
particular de que goza esse metal em virtude das legislações monetárias. O
bilhete dum país é conversível em ouro desse país e esse ouro é, por sua vez,
conversível a uma taxa fixa em outra moeda nacional -metálica ou fiduciária. Estamos no direito de considerar que ele não desempenha senão o papel
de um intermediário, duma máquina para converter uma moeda nacional em
outra moeda nacional. Pode-se assim concluir que a estabilidade dos câmbios
realizada pelo estalão ouro -quando estão reunidas todas as condições para
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o seu funcionamento ~ poderia ser obtida igualmente pela conversibilidade
direta das moedas nacionais, ainda que elas fossem fiduciárias~ umas pelas
outras. Isso, de resto, é o que se realiza praticamente quando a conversão
se efetua, não por meio do estoque-ouro, mas pelas disponibilidades e créditos no estrangeiro. Reciprocamente, a conversibilidade em ouro não assegura, bem entendido, a estabilidade geral dos câmbios, senão quando essa conversibilidade em ouro é geral."
O essencial para um país não é tanto a conversibilidade de sua moeda ~ aí
está a Iriglaterra como exemplo~, quanto as disponibilidades que possa ter no estrangeiro. É isto que mantém um nível de preço remunerador da produção nacional. O
mais pode acontecer em um país de moeda-ouro, como aconteceu com alguns que
já a abandonaram, inteiramente empobrecidos, com sua economia desmantelada,
com suas finanças anemiadas, apesar de possuírem moeda extremamente valorizada.
De modo que, diante da anarquia monetária do mundo, que não pôde ser
consertada pela Conferência Econômica de Londres ~ porque começaram os ingleses por não querer voltar à conversão, e os americanos por desejarem continuar a
desvalorização do dólar, no interesse que têm, como país credor ~ que adiantaria
ao Brasil novos sacrifícios, novo suor de sangue, para entesourar mais algumas toneladas de ouro, aos juros de 7%, no regime de um deficit orçamentário que se nos
anuncia por estes anos afora, se o Governo do Sr. Getúlio Vargas persistir na mesma
política nefasta e suicida? Eis por que sou contra a compra do ouro.
O Sr. Salles Filho ~ V. Ex? me permite um aparte? Se V. Ex? considerasse
que esses 7% são em papel-moeda e que a aquisição do ouro, quando mais nadarepresentasse, significava obtenção de mercadoria de valor elevadíssimo, porque há de
ter sempre sua aplicação na joalheria e outras indústrias; se V. Ex? considerasse que
a mineração do ouro é eminentemente nacional, dando trabalho a milhares de homens ...
O SR. JOÃO NEVES~ Nisso V. Ex? tem razão.
O Sr. Salles Filho ~ ... se V. Ex? considerasse que não há como falar língua
internacional, senão em moeda-ouro, e que amanhã, na hipótese de um conflito, ele
nos será necessário ~ talvez V. Ex? verificasse que valia a pena transformar em. ouro
esses 100 mil contos-papel, que hoje podem representar muito e amanhã nada, mas
que sempre representam alguma coisa.
O SR. JOÃO NEVES ~ São esses dois pontos que, realmente, impressionaram a Câmara: um, o da defesa nacional, diante da eventualidade da ameaça de um
conflito internacional~ então, só vale ouro o que ouro é ...
O Sr. Salles Filho~ Apoiado!
O SR. JOÃO NEVES ~ ... outro, o de que a compra incentivou a indústria
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da mineração, dando certa prosperidade a regiões inteiramente abandonadas.

O Sr. Carlos Reis - Como conhecedor de algumas zonas, notadamente do
Norte, acho preferível o nosso ouro ficar circulando entre nós do que ser contrabandeado para a América do Norte e outros países, como acontece no Gurupi,
Maracá e Sumé.
O Sr. Presidente- Atenção! Lembro ao nobre orador que lhe restam apenas
poucos minutos.

O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, a hora vai adiantada e quero terminar as considerações modestas que me julguei no dever de trazer ao conhecimento
dos meus pares, a respeito da grave matéria financeira do País.
Se tempo me restasse, ainda poderia demonstrar, com maior cópia de argumentos, de fatos e de cifras, a obra tumultuária de desorganização orçamentária do
País. Creio, porém, não ser necessário insistir em convencer, como catecúmenos,
velhos cristãos que, melhor do que eu, estão senhores da desordem que lavra na Administração Pública.
Não é para estigmatizá-los, porém, que vim a esta tribuna. Confesso, Sr. PreSidente, que minha preocupação íntima foi a de cooperar, com o pouco que pude,
na proposta orçamentária e no trabalho da Comissão de Finanças e a de fazer à Câmara um grande apelo: que vote as emendas ao orçamento, cujo destaque vou requerer na hora oportuna, acima dos compromissos de partidos, das amizades ou das
inimizades com o Governo. (Apoiados.) A nossa sessão só se notabilizará se, por um
esforço imenso sobre nós mesmos, conseguirmos minorar o deficit orçamentário,
restabelecer algumas providências de emendas rejeitadas pela Comissão e condenar,
pelo nosso voto, outras que a Comissão aceitou ou propôs.
É este o apelo que deixo à Câmara dos Senhores Deputados, certo de que, se
a Haioria parlamentar se despir das injunções políticas, nós também delas nos despimos desde já.
E mesmo nesta questão do ouro, devo declarar que ela é para os meus companheiros uma questão inteiramente aberta, por ser matéria opinativa e doutrinária.
Votemos, portanto, o orçamento com o pensamento alto, sem peias políticas, sem ressalvas facciosas, sem simpatias ou antipatias recíprocas.
O quadro do Brasil já tem sido pintado com cores negras por artistas que
merecem fé pela autoridade com que sempre se ocuparam dos grandes problemas da
Nação.
Não venho escurecer essas cores. Devo até declarar-vos, neste fim de oração,
que eu, a despeito de tudo, estou animado de uma profunda confiança no ressurgimento de nosso País.
Creio que, no dia em que resolvermos apenas ter juízo, realizaremos o mesmo milagre de nossos vizinhos platinas. Fonnaremos uma economia nacional sobre
bases próprias, abandonados, graças a Deus, pelo crédito externo, que tanto esfolou
a nossa velha miséria, ou a nossa imprevidência.
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Criaremos, então, o Instituto de Crédito Interno e acabaremos com as despesas inúteis, realizando uma larga obra de trabalhos públicos, que não só incentivam a economia nacional como aproximam as regiões, dão ganho aos que têm
pouco trabalho e, sobretudo, contribuem para formar no Brasil um sentido novo de
seus problemas, perdidas as velharias do passado, esquecidos os erros de uns e os
erros de outros, pela convicção de todos de que vale a pena deixarmos de lado prevenções, rivalidades e ódios, para pensarmos só e só no futuro da Pátria. (Muito
bem; muito bem. Palmas no recinto, nas tribunas e nas galerias. O orador é cumprimentado.)
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ESTADO DE SITIO

26-11-1935

O SR. JOÃO NEVES (Movimento de atenção; palmas.) - Sr. Presidente,
cumpro o dever de traduzir, perante a Câmara e o País, o pensamento das oposições
coligadas, no tocante ao grave assunto, pendente de decisão do plenário.
V. Ex~, Sr. Presidente, e a Câmara poderão, dentro de um minuto, ajuizar
da profunda e inalterável coerência entre as nossas atitudes de hoje e as nossas atitudes de ontem.
Venho declarar à Câmara que as oposições parlamentares votam a favor da
decretação do estado de sítio pelo prazo pedido, apenas com a emenda, já sobre a
mesa, restringindo a medida de emergência aos pontos conflagrados do território
nacional e aos quais faz menção a mensagem do Sr. Presidente da Rep_ública.
O Sr. Adalberto Corrêa - V. Ex~ dá licença para um aparte? V. Ex~
entende que este momento é gravíssimo para o País? Que ele não tem precedente
semelhante? Não entende V. Ex~ que o estado de sítio pedido é preventivo? Não
é preferível evitar as desordens já combinadas e traçadas pelo País afora? (Muito
bem.) Por que só votar a medida para os Estados conflagrados, quando sabemos que
a sedição está iminente em quase todos os outros Estados?
O Sr. Arthur Santos - Não votamos o estado de sítio para o País inteiro,
porque o Governo que aí está não nos merece confiança.
O SR. JOÃO NEVES - Respondo ao meu nobre companheiro de representação rio-grandense, dizendo que só temos conhecimento dos fatos e dos seus antecedentes pela mensagem enviada neste momento à Câmara pelo Chefe da Nação.
O Sr. Adalberto Corrêa - Isso quanto à palavra oficial. V. Exils, porém, têm
conhecimento das palestras das ruas, sabem o que dizem os jornais e possuem informações dos próprios companheiros de V. Ex~s, alguns dos quais se dedicam à
propaganda do comunismo.
O SR. JOÃO NEVES -Ainda aí a nossa atitude e o nosso voto nos parecem
incensuráveis, acomodando-se rigorosamente dentro dos nossos deveres de brasileiros e dentro das nossas responsabilidades políticas.
O Sr. Adalberto Corrêa - O nosso dever de brasileiros é a defesa integral das
instituições, da fam11ia e da propriedade. (Trocam-se apartes entre os Srs. Arthur
Santos e Pedro Rache. O Sr. Presidente faz soar os tz'mpanos, reclamando atenção.)
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O SR. JOÃO NEVES - Toda a Nação sabe da nossa discordância profunda
com os métodos de governo exercidos pelo honrado Sr. Getúlio Vargas. Não data de
hoje, Sr. Presidente, a conduta por nós assumida diante do drama brasileiro. Ela
mergulha as suas raízes num passado, que a nós - a parte das oposições provindas
dos campos revolucionários - enaltece, porque fomos nós que abrimos, no seio da
comunhão renovadora, um dissídio de idéias com o Chefe da Revolução, sob a alegação fundada de que os postulados, que nos haviam levado da campanha das urnas
para o prélio das armas não tinham sido cumpridos em benefício da Nação. Terminada a ditadura, reingressando no Parlamento, aqui nos colocamos decididamente
nos mesmos pontos de vista em que, como revolucionários dissidentes, nos havíamos colocado em 4 de março de 193 2. Não temos razão alguma para alterar esta linha de conduta. Antes, os acontecimentos que se sucederam demonstraram, à
inteira saciedade, que éramos nós que estávamos com a razão e que apontamos os
riscos, os erros e os males que adviriam para a Pátria brasileira da deturpação dos
motivos que nos levaram à campanha das armas.
Já agora, porém. Sr. Presidente, não há como fazer a história pregressa dos
acontecimentos. Essa história está na consciência da Nação. Estamos diante de uma
deflagração revolucionária inspirada, segundo a palavra do Governo, em idéias extremistas. Seja, entretanto, qual for o móvel da rebeldia, nós, como homens
públicos 'e como brasileiros, vamos dar ao Governo as medidas de que ele carece,
a fim de restabelecer a ordem material e assegurar a paz social de que precisa o Brasil para trabalhar e prosperar.
Há cerca de três meses, Sr. Presidente, falando desta tribuna, quando o Governo tomou a iniciativa de fechar a Aliança Nacional Libertadora, tive ocasião de
proferir estas palavras, que releio à Câmara, como um ponto de partida para as nossas conclusões. Dizia eu, então:
"Se o Governo estivesse realmente a braços com uma poussée comunista, no sentido marxista da expressão, pondo em risco os sentimentos
ancorados no fundo da consciência brasileira, não nos interessava saber se
à sua frente se encontrava o Sr. Getúlio Vargas. Estaríamos ao lado da ordem, sem vacilação nem reservas, com tanto maior superioridade, quanto de
S. Ex~ nada exigiríamos em troca de semelhante atitude."

O Sr. Adalberto Corrêa - V. Ex~ pensava dessa forma, antigamente; hoje,
vai botar a polícia de guarda, depois da casa arrombada ... É a conclusão a tirar. ..
O SR. JOÃO NEVES- Tal era, Sr. Presidente, a nossa definição de atitudes,
na perspectiva de um movimento desencadeado contra a ordem social dominante
no Brasil. Esse movimento aí está, grande ou pequeno, restrito aos seus focos ou
capaz, amanhã, de contaminar outros pontos do território nacional. Não temos elementos para fazer diagnóstico da espécie revolucionária, nem o prognóstico do seu
desenvolvimento.

O Sr. Freire de Andrade -Mas podemos fazer profilaxia.
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O Sr. Adalberto Corrêa - Os acontecimentos estão publicados em todos os
jornais; temos o dever de defender de qualquer maneira a Nação.
O SR. JOÃO NEVES - Seja como for, damos ao País o atestado da nossa
coerência, da nossa lealdade às suas instituições e da nossa retidão moral, votando a
medida requerida, só agora, pelo Governo da República.
Não seria eu fiel, integralmente, ao cumprimento do dever, se não alicerçasse
nosso voto de hoje, também, na vasta e luminosa jurisprudência parlamentar das
oposições brasileiras, simbolizada numa figura que se transformou em verdadeiro
símbolo da defesa das liberdades populares - quero me referir a Ruy Barbosa.
(Muito bem, Palmas.)
O Sr. Adalberto Corrêa - Ruy Barbosa não falaria dessa maneira, se tivesse
tido a oportunidade de falar sobre o comunismo.
O SR. JOÃO NEVES - Ontem, hoje, como sempre, continua ele a ser orelógio de sol das consciências livres do Brasil. Pois bem, Ruy Barbosa também deu ao
governo de seu grande adversário, o Marechal Hermes da Fonseca, as medidas do
estado de sítio, quando reclamadas.
Sigamos, neste momento, os imperativos da nossa consciência e nos coloquemos intrepidamente ao lado dessa palavra oracular, que continua a ser, para a vida
cívica do Brasil, o melhor, o mais seguro e o mais nobre dos seus rumos!
Nesta hora, Sr. Presidente - hora aziaga já ou véspera de grandes tormentas
-,as oposições brasileiras reivindicam para si o direito de afirmar à Câmara que, se
nos encontramos nesta ansiosa expectativa, as responsabilidades supremas caem,
têm de cair, devem cair sobre a pessoa do governante da Nação que, esquecido dos
compromissos que tomou na campanha liberal, aceitou uma investidura contrária
aos prolegômenos do movimento renovador. (Apoiados. Palmas.)
O Sr. Adalberto Corrêa- V. Ex~ está fugindo ao assunto.
O SR. JOÃO NEVES - Foram, sem dúvida, as crises sucessivas e intermitentes, geradas no seio do Governo nos seus conflitos com a opinião pública, que
arrastaram o Brasil à desgraçada hora de hoje.
O Sr. Alberto Álvares -Não apoiado.
O SR. JOÃO NEVES - Foram, sem dúvida alguma, essa sonegação dorespeito à palavra empenhada e, mais do que isso, as constantes rupturas do equilíbrio, processadas no próprio organismo da maioria política que apóia o Governo,
os motivos fundamentais que geraram a instabilidade dos dias presentes.
Não tivesse vivido a Nação constantemente sobressaltada com as disputas
mesquinhas dos postos, as transigências personalíssimas, os interesses de grupo e
frações de zona, tentando preponderar sobre o interesse geral, e não teríamos chegado à tristeza do momento que passa.
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O Sr. Adalberto Corrêa - V. Ex~ está, assim, se condenando e condenando a minoria.
O Sr. Adelmar Rocha - Da mesma maneira o nobre orador explica as Revoluções de 24 e 30.
O Sr. Amaral Peixoto - No Brasil, V. Ex~ atribui esse surto comunista ao
Governo do Sr. Getúlio Vargas; e nas outras nações? Na República Argentina, onde,
na mesma data, um grupo de marinheiros tentou assaltar um cruzador, a quem V.
Ex~ atribui?
O Sr. Barros Cassa! -São os males da época.
O Sr. Adalberto Corrêa - Lembro ao nobre orador, para boa orientação do
seu discurso, que, quando o Sr. Luiz Carlos Prestes se declarou comunista, o Sr.
Getúlio Vargas ainda não era Presidente da República.
O SR. JOÃO NEVES - Compreendo perfeitamente o ardor com que os nobres Deputados acabam de me interromper. É que estou pondo o dedo na chaga, ferindo a cada um deles na corda sensível...

O Sr. Adalberto Corrêa -Se V. Ex~ está fazendo alusão a mim, protesto!
Desafio que alguém possa me ferir, dizendo haver eu tomado qualquer atitude contra o País. Só tenho sacrifícios pelo Brasil.
O Sr. Barros Cassa! - Nós também, cada um de acordo com os seus pontos
de vista.
O SR. JOÃO NEVES - Não estou personalizando um debate da gravidade
do atual. Estou dizendo que cada um dos meus nobres aparteantes está lendo, dentro de si próprio, a sentença de que as minhas palavras refletem uma profunda verdade. É o que estou asseverando; elas se harmonizam com os fatos. E ainda agora,
às vésperas da deflagração da rebeldia que se tenta sufocar, uma nova e profunda
comoção, dentro dos quadros políticos que apoiavam o Governo, foi novo desequilíbrio para a força e o prestígio de que deve desfrutar um governo que se queira impor a todos os cidadãos.
É nessas crises sucessivas que tem brotado a desordem que faz com que nos
avizinhemos da anarquia.

O Sr. Adalberto Corrêa -Mas a desordem depois de 36 foi primeiramente
provocada por V. Ex~
O Sr. Alberto Álvares - A tese do nobre orador, atribuindo o surto
comunista no Brasil ...

564

O Sr. Barros Cassa! -As desordens todas que por aí medram ...
O Sr. Alberto Álvares - ... à ação ou omissão do Governo é incompatível com a alta mentalidade de S. Ex~ e só a explico simplesmente como paixão do
momento.
O SR. JOÃO NEVES - Nunca, na minha vida, estive mais sereno; nunca refleti melhor do que hoje a palavra dos meus companheiros, diante da gravidade da
hora presente.
O Sr. Otávio Mangabeira- Muito bem.
O SR. JOÃO NEVES - Estou certo que as opos1çoes, assim se pronunciando, correspondem milimetricamente à expectativa do País. (Apoiados.) Quero,
porém, acreditar que os meus nobres adversários não estão refletindo em dois fatos,
por si sumamente graves, como índices da atualidade brasileira: um está localizado
em Pernambuco. Lá rompeu um movimento armado. Pois bem: o nobre Deputado,
meu prezado amigo Sr. Souza Leão, denunciou desta tribuna que o Secretário do
Interior do Governo estadual, Sr. Nelson Coutinho, era comunista, com fé pública
das suas <:renças.
O Sr. Arthur Bernardes Filho - Fala-se aqui em estado de sítio preventivo,
no entanto, o Governo não procurou retirar preventivamente, de Pernambuco, esse
Secretário do Interior.
O Sr. Adalberto Corrêa - Porque o Governo haja cometido erros, não devemos nos manifestar contra as medidas que forem justas.
(Trocam-se numerosos apartes.)
O SR. JOÃO NEVES - Estou, com fatos e com nomes, caracterizando, individuando a questão, para demonstrar que o Governo, no mesmo passo em quereclamava da Câmara uma lei de segurança, mantinha à frente da ordem interna de um
dos maiores Estados da Federação um comunista declarado.
O Sr. Adalberto Corrêa - O Sr. Getúlio Vargas, seguramente, estava com a
mesma boa fé, em relação ao comunismo, que V. Ex? tem agora. E os motins apareceram ...
O Sr. Souza Leão - Há poucos dias, os jornais registraram amplamente o
fato de o Sr. Ministro do Trabalho haver dirigido aos empregados da Great
Westerns telegrama estimulando-os à greve. Era, portanto, o Governo da República
que estava instigando a ação subversiva.
O Sr. Barbosa Limá Sobrinho -Dizia-se que o Sr. Nelson Coutinho tinha
credo comunista. S. Ex?, entretanto, fez sempre questão de afirmar que se tratava
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de convicção íntima que nada tinha com as suas atitudes políticas. Comprometeuse com o Governo a prestar serviços no setor que lhe foi entregue, a princípio na
Secretaria das Finanças e depois na da Justiça. Quando da sua gestão na Secretaria
da Justiça, o Governo, porque ainda houvesse dúvidas sobre esse ponto, tirou da sua
alçada a segurança pública, criando uma Secretaria especial, que entregou ao Sr.
Malvino Reis.

O Sr. Souza Leão -O nobre aparteante não tem razão. A polícia não estava
subordinada à Secretaria da Justiça. Desde que fui chefe de polícia, passou no Congresso lei tirando da Secretaria da Justiça o controle da polícia.
O Sr. Barbosa Lima Sobrinho - Depois voltou a Polícia a ficar subordinada
à Secretaria da Justiça.
O Sr. Adalberto Corrêa - Aceitemos como verdade, conforme se declarou,
que no Governo de Pernambuco existisse um Secretário comunista.
O Sr. Souza Leão- Um, não; três.
O Sr. Adalberto Corrêa - Fossem, embora, três. Ali houve, de fato, conflagração. No Rio Grande do Norte, entretanto, não os havia, e a conflagração igualmente se deu.
O Sr. Martins Veras - O nobre orador desconhece que o Sr. Nelson Coutinho seja um cidadão digníssimo?
O SR. JOÃO NEVES- Não discuto esse ponto. Mas, é comunista.

O Sr. Martins Veras -Se o Sr. Nélson Coutinho tivesse responsabilidades no
movimento, teria tido a dignidade de desvencilhar-se do cargo e assumir, com franqueza e lealdade, a atitude que julgasse acertada. Até agora, porém, não há prova
de que o Dr. Nelson Coutinho seja comunista. Há apenas suspeitas, que determinaram a sua prisão.
O SR. JOÃO NEVES - Não é só, Senhores, a questão do Secretariado de
Pernambuco. Meu nobre colega, Sr. Adalberto Corrêa, acaba de adiantar-se ao meu
pensamento, chamando a minha atenção para os acontecimentos do Rio Grande do
Norte. É precisamente no Rio Grande do Norte que se estereotipa mais claramente
a falta de prudência do Governo. A luta naquele Estado foi incentivo para o movimento atual.
Devo declarar à Câmara que, quando outras razões nobres e altas não tivéssemos para conceder a medida solicitada, nós a defenderíamos em vista da deposição do Governador norte-rio-grandense, eleito na oposição, contra a vontade do Governo da República ...
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O Sr. Martins Veras -E contra a vontade do povo. (Não apoiados.)
O SR. JOÃO NEVES - ... contra a vontade e as práticas do interventor federal, cuja candidatura se opunha à do Sr. Raphael Fernandes, representando, seguramente, este último, a maioria da opinião norte-rio-grandense.
O Sr. Martins Veras -Maioria dada pelo Superior Tribunal Eleitoral.
O SR. JOÃO NEVES - Como seria possível que um homem, empossado
ontem, mediante o voto do povo, contra a vontade do Governo, fosse deposto por
um movimento puramente político?
O Sr. Martins Veras -Maioria fictícia e mentirosa.
O SR. JOÃO NEVES - Desejo, portanto, caracterizar que a só deposição do Sr. Raphael Fernandes nos obrigaria, per se, a conceder a medida do estado
de sítio, agora pedida pelo Poder Executivo, mas o Governo tem sempre contrariado a fllosofia popular: trancas de ferro depois das portas arrombadas.
O Sr. Adalberto Corrêa -É o que V. Ex~ está fazendo na tribuna, com a
sua emenda.
O Sr. Alberto Álvares- A emenda da Minoria vai dar esse resultado.
O SR. JOÃO NEVES -Assim foi quanto ao Secretariado de Pernambuco;
assim foi quanto à luta eleitoral no Rio Grande do Norte.
O Sr. Alberto Álvares - Assim será se a Câmara votar a emenda da minoria.
O SR. JOÃO NEVES -Nego! Ouça, porém. a Câmara: Não há de ser apenas
em estado de sítio que se há de debelar a gravidade da situação brasileira. Os nobres
Deputados estão fora do mundo, se acreditam que com o estado de sítio se resolve
uma crise de autoridade. (Palmas no recinto e nas galerias.)
Não é assim que se resolve uma crise das proporções daquela que, há cinco
anos, alastra no Brasil.
O Sr. Alberto Álvares -Então, V. Ex~considera que o surto revolucionário
do Rio Grande do Norte e Pernambuco não é a concretização da idéia comunista?
O SR. JOÃO NEVES -Não posso fazer diagnóstico, já o disse. Não possuo
dados, tanto que fiz a declaração de que desejo annar o Poder dos meios necessários para a consecução da ordem.
Creio que isso chega. É mais do que poderiam dar homens, como nós, que
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do Governo nada querem, ao Governo nada pedem e do Governo nada aceitam.
(Palmas no recinto e nas galerias.)
O Sr. Adalberto Corrêa - V. Ex? há de dar licença para um aparte esclarecedor: V. Ex? declarou que havia crise de autoridade. Entende, por conseqüência,
que a culpa do surto revolucionário que aí está é exclusivamente do Governo, do
Sr. Getúlio Vargas. Então, na França, a culpa do avanço do comunismo é do Chefe
do Governo francês, e o mesmo acontecerá certamente na Inglaterra, pela lógica de
V.Ex?
O Sr. Alberto Álvares -O mundo inteiro está a braços com o comunismo.

O SR. JOÃO NEVES - Peço aos nobres e prezados colegas que ouçam as
minhas últimas palavras. Se apontei responsáveis, não foi pelo gosto de fazê-lo,
mas pelo dever de nomeá-los ao julgamento da Nação. Mas o que sustento é que
Governo algum debela uma crise social, política, econômica e moral com estado de
sítio. Essa é medicação sintomática, neste momento, para aliviar os males. Remato,
porém, dizendo à maioria que a oposição me manda aqui proferir palavras de advertência. Se o Brasil não encontrar governo daqui para diante, ...
O Sr. Otávio Mangabeira - Apoiado. Há falta de governo.

O SR. JOÃO NEVES - ... se permanecer a ausência de interesse público,
se as franquias populares continuarem a ser malbaratadas no interesse faccioso de
oligarquias, se o Governo der, patrioticamente, a mão à Nação para uma série de
medidas decisivas, definitivas e profundas,- então, Senhores, marquem este estado
de ·sítio como o último que vamos votar, porque há de soçobrar o Brasil na sua ordem atual.
O que não quero, o que não desejo, o que a oposição vos lembra, Srs. Deputados amigos do Governo, ...
O Sr. Adalberto Corrêa - Amigos do País! Protesto contra a expressão de

V.Ex?!
O SR. JOÃO NEVES - ... é que não se salve apenas a tripulação, mas que
se salve a nau das instituições republicanas do País. (Palmas no recinto, tribunas e
galerias. O orador é vivamente cumprimentado.)
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REFORMA CONSTITUCIONAL E ESTADO DE SITIO

18-12-1935

O SR. JOÃO NEVES (Movimento de atenção; palmas. Para encaminhar à
votação.) - Sr. Presidente, os meus companheiros de minoria parlamentar vêm
fazer a seguinte declaração, na hora em que se encaminha a votação das emendas
ao Pacto Fundamental da República:
"A minoria parlamentar, confiante nas virtudes do regime republicano, e certa de que, sob a lei, são possíveis todos os recursos indispensáveis
à segurança das instituições, vem declarar ao país os motivos por que se recusa
a aprovar a reforma constitucional, a que ora se procede. Condenando
todos os extremismos, a minoria parlamentar está convicta de que a Carta
de 16 de julho, tão diferente do Estatuto de 24 de fevereiro, permite, dentro
da democracia e do funcionamento dos aparelhos legais, a satisfação de todas as aspirações legítimas, a uma ordem social mais justa. Nada justifica,
portanto, o recurso à insurreição armada, para obtenção de medidas que
possam ser conseguidas pelo processo democrático do voto das maiorias
parlamentares, formadas ao sufrágio das urnas.
Daí, porém, nós, partidários da democracia, sob o fundamento de
salvá-la, realmente destruí-la, rasgando-lhe a Carta, que forma a sua essência
e a sua base - isto não nos é lícito fazer. Não nos podemos acumpliciar nesse
precedente funesto. Se hoje, como há dias, a desordem estivesse deflagrada,
ameaçando envolver em suas chamas o país, poderia o Governo assumir,
perante a História, a responsabilidade das medidas mais extremas. Faria como
Floriano, como Lincoln, e bem poderia responder, como, do campo da guerra, Mário ao Senado Romano: "Ao fragor das batalhas não pude escutar a
voz da lei".
Mas o perigo atual de subversão do regime está, senão jugulado, ao menos
arrefecido. As forças de terra e mar corresponderam à confiança da Nação e estiveram à altura da nobreza do seu patriotismo e da grandeza da sua vocação. Sobre
elas, pois, repousa tranqüilo o Brasil?

O Sr. Adalberto Corrêa -V.

Ex~

dá licenÇa para um aparte?

O SR. JOÃO NEVES - Com todo o gosto, embora não esteja fazendo um
discurso, mas apenas lendo uma declaração de voto.

O Sr. Adalberto Corrêa - V.

Ex~

declarou que esse movimento está arrefe-

cido?
O SR. JOÃO NEVES -Declarei que, neste momento, está jugulado.

O Sr. Adalberto Corrêa - Mas se é um movimento que se processa às escondidas, na sombra, como V. Ex~ pode fazer tal declaração? E todos esses boletins
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espalhados pela cidade, concitando o povo e as classes armadas a se levantarem já
e já contra o Governo constituído? Como pode V. Ex~ conciliar essa sua declaração
com tais fatos, que estão no conhecimento de todos?
O SR. JOÃO NEVES - No decurso da minha declaração de voto V. Ex~
verá as providências que proponho para a solução do caso.
"Para a punição dos delinqüentes, existem as leis. Se as atuais não
evitam a erupção de novos surtos, façam-se leis mais severas para o futuro.
Uma já foi sancionada. Promulguem-se outras. Porque ninguém defenderia a
criação de leis penais retroativas contra os delinqüentes. Seria violar, não
somente um dispositivo da nossa Constituição, mas também um dos princípios essenciais à civilização humana. As idéias, os sentimentos que nos dominam neste passo da vida nacional, têm recebido, nos testemunhos mais insuspeitos, a consagração mais estrondosa.
É o Governador do Rio Grande do Sul, na sua recente entrevista a
A Noite, afirmando que não podia conceber a retroatividade da lei penal
contra os acusados. E o Presidente do Senado declarando que, sem reforma
constitucional, todas as providências para a segurança do regime e punição
dos culpados poderiam ser tomadas em leis ordinárias. São os membros da
maioria parlamentar contrários à reforma.
Os golpes de força legitimam-se pela autodefesa, na hora em que os
regimes, ameaçados por atos de força desferidos contra eles, defendem a própria vida, contra a agressão atual que os põe em risco. É o mesmo fundamento da legítima defesa individual. Ninguém justificaria, contudo, o indivíduo que, sob a invocação desse princípio supremo, matasse o adversário
vencido.
A tudo isto a minoria não poderá dar o seu apoio. Também o não
poderá dar à reforma inconstitucional a que se está procedendo. A Mesa
da Câmara, legalmente, não pode receber, na vigência do sítio, nenhuma
proposta de emenda ou revisão constitucional. Assim o proíbe taxativamente o parágrafo 49 do art. 178 da Constituição, que se expressa nestes
termos:
"Não se procederá à reforma da Constituição na vigência do estado
de sítio".
O Sr. Adalberto Corrêa -Está suspenso o estado de sítio.
O SR. JOÃO NEVES - "Pouco importa que o sítio, que permanece
efetivo nas suas providências e na sua coação, tenha sido ficticiamente suspenso no papel, no curso das 48 horas em que a reforma se vai consumar.
A Constituição não proíbe apenas a discussão ou a votação da reforma durante o estado de sítio. Prescreve terminantemente que ela não se procederá
na vigência dessa medida de exceção. E a reforma começa a proceder-se com
a apresentação da emenda ou da revisão que a inicia.
Outra inteligência do texto equivaleria ao absurdo de considerar o sítio apenas aplicável aos representantes da nação, quando justamente só a
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eles não atinge o rigor das medidas de exceção.
O § 49 do art. 178, que nos § § 19 a 39 dispõe sobre o processo de
emenda e de revisão, é o gênero em que se enfeixam essas duas espécies. E,
tanto assim, que a letra g do art. 7í? enumerando os princípios constitucionais que os Estados, sob pena de intervenção, devem respeitar, diz apenas:
"Possibilidade de reforma constitucional e competência do Poder
Legislativo para decretá-la".
Possibilidade de reforma, isto é, emenda e revisão, que são as duas
espécies, em que, na técnica constitucional, aquele gênero se desdobra. Assim, nenhuma das duas espécies de reforma poderá se proceder sob o sítio,
isto é, sob o sítio não poderá ter início, seguimento ou conclusão.
Igualmente, recusamos o nosso apoio ao expediente de, alterando a
Constituição, em dispositivos, que somente podem ser revistos, fazê-lo por
meio de emendas apendiculadas à causa de outros que podem ser emendados.
Se tais exemplos ficassem como padrões, todas as garantias do indivíduo e a
própria organização do regime poderiam, doravante, ser burladas, modificadas, invertidas ao sabor de dois terços da Câmara e do Senado, num dia de
sítio sob o império da exaltação partidária, e mais rapidamente do que a
elaboração de qualquer lei, porque, para aquilo, bastaria apenas, em cada Casa,
uma discussão.
A não ser que se contrarie a própria evidência, não se poderá afirmar
que estamos de fato em estado de guerra ou na zona de suas operações,
quando a vida civil decorre de costume, os tribunais civis funcionam como
sempre, a tropa não está mais de rigorosa prontidão, e ainda agora o Ministro
da Guerra declara, pela imprensa, que "está tudo normalizado e reina absoluta ordem e segurança em todo o País."

O Sr. Adalberto Corrêa -Por enquanto, mas o Estado continua ameaçado.
O SR. JOÃO NEVES - "Acresce que a decretação do estado de
guerra não só teria, contra· o Brasil, uma grande repercussão internacional,
com prejuízos de diversas ordens, mas daria ao comunismo em nossa pátria,
no juízo do estrangeiro, ante o extremo da medida tomada contra ele, uma
significação verdadeiramente alarmante."

O Sr. Adalberto Corrêa - Não estou de acordo. Penso que a impressão produzida no exterior deveria ser toda favorável ao Brasil, pois isso demonstraria que,
em nosso país, há homens conscientes e dignos, capazes de defender, na hora própria, a pátria ultrajada.
O SR. JOÃO NEVES - "A emenda que equipara a insurreição, para
modificar o regime pohtico ou social, ao estado de guerra, não tem constitucionalidade, e não atende sequer à realidade. Nem foi senão por isso que a
Suprema Corte americana concedeu habeas corpus a Milligan, preso como
traidor pelo General Hovey, e, por esse crime, condenado à morte pela
forca, por uma comissão militar, no Estado de Indiana. Tratava-se da maior
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guerra civil da história, em cujos campos pereceram mais de 500.000 homens, cujos exércitos eram, em 1865, de 700.000 homens de um lado, e de
1.200.000.000 do outro, cujas despesas, somente, por parte da União, montaram a mais de 10 bilhões de dólares. Era a própria nação a pique de submergir-se, durante mais de 4 anos de guerra ferocíssima, na secessão dos
Estados do Sul, confederados sobre a presidência de Jefferson Davis. Como,
porém, na Indiana os tribunais civis funcionavam e não se executavam
operações de guerra, julgou a Suprema Corte que ali não se podia aplicar a
lei marcial e, por isso, Milligan, apesar de acusado de conspiração com o
inimigo, não devia ser processado e julgado por uma comissão militar. E
mais de cincoenta anos depois, em 1917, Hughes, que àquela época já fora
Juiz da Corte Suprema, da qual é hoje Presidente, numa conferência feita
na American Bar Association, sobre a Constituição Americana e a Guerra,
comentando o caso Milligan, pôde assim concluir:
"Fora do teatro verdadeiro da guerra e se, realmente,a administração
da justiça subsiste livremente, o direito do cidadão a um processo judiciário
permanece íntegro."
Nada justifica a equiparação de um movimento qualquer contra o
regime pohtico ou social, ao estado de guerra, embora "deste não tenha
aquele nem sequer as aparências".
O Sr. Adalberto Corrêa - V. Exa está argumentando para comparar uma
guerra civil ao comunismo?
O SR. JOÃO NEVES - Estou argumentando com a jurisprudência norteamericana e com aquilo que me parece aconselhável para justificar nosso voto.
O Sr. Adalberto Corrêa - Mas está citando exemplos do passado, comparando a guerra civil com o comunismo, sem doutrina política, com o saque, o
roubo, o assassinato, a violação dos lares, a destruição da fami1ia.
O SR. JOÃO NEVES - "Houvesse na Constituição de 91 um dispositivo como este, que se quer agora enxertar espuriamente na de 34, e
o Tenente-Coronel Eduardo Gomes - símbolo de bravura e dignidade militar - não teria, num dos seus rasgos de intrepidez, salvo o regime a 27 de
novembro, porque, possivelmente, o Conselho Militar, que lhe presidisse ao
julgamento, considerasse ter ele atentado contra o regime polzúco então
vigente, e eliminasse por isso, dentre os vivos, o destemido soldado, a quem
a fortuna reservou, em situações absolutamente antagônicas da vida, um resplendor de heroísmo e sacrifício. E, se a Revolução de 30 houvera sido vencida, que sentença deveriam aguardar os chefes civis e militares que a desencadearam?
Mas a reforma constitucional que se planeja viola manifestamente as
regras estabelecidas pela Constituição, que se pretende reformar. Por isto
mesmo a Minoria,. consciente dos seus deveres, não pode expor a Nação aos
riscos desse precedente perigoso. Não toma, portanto, responsabilidade na
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reforma inconstitucional que se processa. Transigiu apenas em eleger um representante à Comissão, para que pudesse ali publicamente articular a nulidade absoluta da reforma. Por isto mesmo, contra esta vota expressamente.
Não se acumplicia no atentado. As leis existentes chegam para a punição dos
culpados. Se para evitar futuras subversões elas não bastam, votemos outras
mais previdentes ou mais rigorosas. Não faltam, para isso, poderes ao país.
Aliás, o Sr. Presidente da República, que pela natureza do seu cargo deveria
tomar a iniciativa de reclamar ao Legislativo providências excepcionais, nada
até hoje lhe solicitou além do estado de sítio. Se as leis ordinárias não são
suficientes, reformemos a Constituição. Mas reformemo-la lisamente, legalmente, constitucionalmente."
O Sr. Adalberto Corrêa - É o que estamos fazendo.

O SR. JOÃO NEVES - "O momento propício aos atos de violência
legítima já passou. Fechou-se o campo da força. Resta o campo da lei. Tudo,
tudo, dentro dele concederemos aos Poderes Públicos. Nada, porém além
dele."
O Sr. Adalberto Corrêa - V. Exl!- vem-se referindo a fatos políticos. A
emenda, entretanto, cuida apenas de movimentos subversivos político-sociais. Não
pode existir paralelo entre eles.

O SR. JOÃO NEVES- "Até mesmo porque a minoria parlamentar
está convicta da justiça, da verdade e da sabedoria quase divinas da sentença
de Ruy, cuja presença e cuja ação crescem cada vez mais, sobretudo nos
dias tristes, na consciência da Nação:
"Com a lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação."
Rio, 17 de dezembro de 1935. - Arthur Bernardes. -João Neves. Borges de Medeiros. -Otávio Mangabeira. -Rego Barros. -Baptista Lusardo. - J.J.Seabra -Luiz Vianna. -Alves Palma. - Ytírio Corrêa da Costa Bias Fortes. - Sampaio Corrêa. ..:.. João Mangabeira. - Raphael de Menezes
Filho. - Arthur Santos. - Acurcio Torres. - Daniel de Carvalho. - Cincinato Braga. - Barros Cassa!. - Mario de Almeida. - Heitor Macedo Bittencourt. - Felix Bulcão Ribas. - Eurico de Souza Leão. -Antonio Botto de
Menezes. - Henrique Jorge Guedes. - Ubaldo Ramalhete. - Antonio Dias
da Costa Bueno. -Fernandes Lima. -Asdrubal Soares. - Laerte Se tuba!. Levindo Coelho. - A Bernardes Filho. - Pedro Lago. - Christiano M
Machado. - Oscar Fontoura. - Domingos Vellasco. - Pinheiro Chagas. Cid B. de Castro Prado. - Alde Sampaio. - Pedro Calmon. - Hyppolito
Rego. -Henrique Dodsworth -Demócrito Rocha. -Motta Lima."
(Muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)
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NOVEMBRO 35: A INTENTONA COMUNISTA

7-12-1935
O SR. JOÃO NEVES (Sem revisão do orador. Para encaminhar a votação.)Sr. Presidente, não estava em meus propósitos, ao penetrar hoje no recinto da Câmara, ocupar a atenção de meus dignos pares. Fui, porém, levado, por considerações de ordem patriótica, a redigir e enviar à Mesa o requerimento que, em virtude
de urgência, está agora em discussão.
Não hesitei em subir à tribuna para, com maior amplitude, justificar os termos do requerimento em questão.
Até hoje, depois dos trágicos sucessos que abalaram o País e notadamente
a Capital da República, ainda não se fez ouvir, neste recinto, a palavra das oposições
parlamentares.
Foram demasiado graves os referidos sucessos e inesperados, de um modo
geral, para que nos adiantássemos a definir uma conduta que, de resto, os nossos
atos e a nossa presença ininterrupta entre essas bancadas, desde a própria tarde de
27 de novembro, já tornavam transparente aos olhos de todos os observadores.
A Nação sabe que os homens da oposição brasileira não tiveram, nem direta
nem indiretamente, comparticipação no drama revolucionário da madrugada de 27
de novembro. Quase todos nós, que compomos a bancada da oposição, já demos, no
Governo ou no ostracismo, categóricas demonstrações de que jamais estaríamos
ftliados, embora espiritualmente, a um levante armado, sem que dele e de seus riscos
participássemos de fato.
Só esta razão ba~taria, para que ao espírito imparcial de quem quer que seja
não restasse sombra de dúvida sobre a nossa ausência nos graves acontecimentos
transcorridos.
A minha declaração, Sr. Presidente e Srs. Deputados, cabe hoje legitimamente, porque, feita na hora confusa dos últimos disparos, talvez houvesse quem na
malignidade humana supusesse que, acovardados pela derrota dos insurretos, nos
apressássemos a varrer de nós qualquer corresponsabilidade nos acontecimentos.
Agora, porém, ela chega na hora justa, pois, há dois dias, o Sr. Capitão Filinto Muller, Chefe de Polícia da Capital, em entrevista a todos os jornais, fez a
expressa e espontânea afirmação de que na trama revolucionária não se encontravam homens da oposição política brasileira.
Estamos, portanto, inteiramente abrigados sob a própria palavra oficial para
que a Nação compreenda que, nestas declarações, não vai senão a expressão precisa
e exata da verdade.
Fomos, talvez menos do que o Governo, surpreendidos pelo primeiro
disparo no quartel da Praia Vermelha. Na antevéspera, déramos ao Governo da
República o estado de sítio, para que debelasse o movimento irrompido em dois Estados do Nordeste. Negamo-lo, é certo, para a totalidade do País, mas assim o fizemos sob a dupla declaração de que a nossa conduta se informava na inteligência do
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texto constitucional e de que daríamos ao Governo os mesmos poderes excepcionais, desde que outros pontos do território fossem também convulsionados.

O Sr. Adalberto Corrêa -V. Ex?S tomaram a atitude de quem quer somente fechar a porta, depois de arrombada.
O Sr. Arthur Santos - O Estado do Rio Grande do Sul votou da Il1esma maneira.

O Sr. Adalberto Corrêa- Não votou da mesma maneira, pois concedeu o sítio igualmente para o Distrito Federal, que é a sede do Governo.
O Sr. Arthur Santos --Não votou, porém, o sítio para todo o País.
O Sr. Adalberto Corrêa - Declaro a V. Ex? que meu voto foi concedendo a
medida para o País inteiro.
O SR. JOÃO NEVES -Não desejo, Sr. Presidente, agitar os espíritos nesta
Casa. Estou a fazer aqui uma exposição serena dos antecedentes da luta e da nossa
posição nos acontecimentos.
Se estivéssemos de qualquer forma neles envolvidos, seguramente que não
teria tombado aos primeiros disparos precisamente o único governo estadual filiado
à corrente da oposição brasileira. (Muito bem.)
Seria o Rio Grande do Norte exatamente o eixo da deflagração revolucionária e, no entanto, sabe-o a Nação, o primeiro governante atacado e o único efetivamente deposto foi o honrado Sr. Raphael Fernandes, elevado à cadeira governamental do seu Estado pelos votos da oposição local, integrada nas fileiras da oposição
brasileira.
Não é só, entretanto, para que se veja que a nossa conduta, restringindo o
estado de sítio às zonas já conflagradas, não traduzia um propósito de oposição
política.

O Sr. Adalberto Corrêa - Ninguém disse isso; o que se disse foi que tal conduta não era acertada.
O SR. JOÃO NEVES - Pode não tê-lo sido, e vou até a uma confissão leal:
os acontecimentos provaram a favor da tese do Governo. (Muito bem.) Entretanto, no mesmo ponto de vista em que nos colocamos, colocou-se também a nobre
bancada situacionista do meu Estado natal...

O Sr. Adalberto Corrêa - Em ponto de vista mais amplo.
O SR. JOÃO NEVES - ... que também não desejava e julgava inadequada a
medida excepcional do sítio para a totalidade do País ...
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O Sr. Fernandes Távora - V. Ex~ pode acrescentar que também a bancada
Social Democrata do Ceará se colocou no mesmo ponto de vista que V. Ex~
O Sr. Adalberto Corrêa -Errou também.
O Sr. Demócrito Rocha- Não apoiado.
O SR. JOÃO NEVES - ... e apenas apoiava a suspensão das garantias constitucionais para a Capital da República.
Deste modo, Sr. Presidente, a nossa conduta teria de ser, do ponto de vista
moral e político, ou, se preferirem, da moral política, absolutamente incensurável.
Considere ainda a Câmara que, entre mais de dois mil detentos políticos, não há, ao
que eu saiba, um só correligionário meu privado da liberdade.

O Sr. Souza Leão - Em Pernambuco, foram presos dois Secretários de Estado envolvidos no movimento comunista.
O Sr. Arthur Santos - No meu Estado, foi preso um Deputado estadual envolvido nos acontecimentos e membro da bancada situacionista.
O SR. JOÃO NEVES - O que acabo de acentuar é significativo, Senhores,
principalmente numa situação em que, pela sua gravidade, os poderes públicos têm
sido inexoráveis para o seqüestro dos indivíduos temíveis, mais a mais tendo em
vista o que acaba de recordar o ilustre Deputado e meu amigo, Sr. Souza Leão, isto
é, precisamente na hora em que o movimento estalava no seu Estado natal, eram
presos dois Secretários de Estado, pessoas naturalmente insuspeitas às correntes da
oposição brasileira.
Não quero entrar na análise das pessoas, nem no exame dos acontecimentos.
Nesta Capital, porém, estão sendo atingidos pela suspeita e pela demissão homens
que colaboram com a alta administração do Distrito Federal e não homens da oposição local.

O Sr. Adalberto Corrêa - Em Pernambuco, salientou V. Ex'!- que os próprios colaboradores do Governo foram atingidos por essa resolução governamental,
criada em defesa do País. Entendo que tal atitude do Governo é digna somente de
elogios.
O SR. JOÃO NEVES - Não a estou atacando, meu nobre colega; estou
apenas, com estes fatos, demonstrando, se ainda fosse necessário ...

O Sr. Presidente -Vou ouvir a Câmara sobre a urgência que V. Ex~ acaba
de justificar em quinze minutos. O Regimento assim determina. V. Ex~ terá a palavra para falar sobre o projeto.
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O SR. JOÃO NEVES- Atendo a V. Ex!l, dando corno justificado, na forma
do Regimento, o pedido de urgência. (Muito bem.)
Em seguida, é aprovado o requerimento de urgência.
O Sr. Presidente - Em obediência ao voto da Câmara, vou submeter a imediata discussão e votação o requerimento.
Discussão única do Requerimento nl? 231, de 1935 ( Jf! legislatura),
do Sr. João Neves, no sentido do comparecimento a esta Câmara do Sr. Ministro da Guerra (em virtude de urgência.)
O Sr. Presidente -Entra em discussão o requerimento.

Tem a palavra o Sr. João Neves.
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, quis, com as considerações feitas há
pouco, a propósito da urgência, apenas assentar as premissas para chegar à minha
conclusão. Melhor diria: à conclusão dos meus companheiros de oposição parlamentar.
O Sr. Adalberto Corrêa - A razão do meu aparte é que não se levantou nesta
Câmara sequer urna palavra de acusação a V. Ex!ls Não vejo, pois, motivo para
V. Ex!l estar defendendo a oposição, quando ninguém a acusou.
O Sr. Arthur Santos -Vários jornais o têm feito.
O Sr. Adalberto Corrêa- Só eles mesmos podem responder por essa atitude.
O Sr. Arthur Santos - Os jornais estão sob regime de censura, e, portanto,
tem havido aquiescência da Polícia.
O Sr. Demétrio Xavier - O Sr. Deputado João Neves já declarou que o
Chefe de Polícia, em entrevista à imprensa, afirmou não estarem os membros da
oposição envolvidos na trama.
O Sr. Barros Cassai - Não é nos jornais que se definem as atitudes dos parlamentares, mas, sim, no Parlamento.
O SR. JOÃO NEVES - Os meus nobres colegas da bancada rio-grandense
hão de ver que não estou fazendo defesa inútil. Estou fincando um marco, para chegar a outra etapa.
Se é assim, se estamos, conforme a palavra dos nossos colegas e adversários
políticos, isentos de culpa e pena, tanto maior razão ternos para dizer tranqüilamente à Nação que nos encontramos animados dos mais sinceros e leais propósitos de
servir ao regime, à paz e à segurança do Brasil (muito bem); não o fazemos, portan-
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to, como revolucionários frustrados, ou réus assustados da condenação, mas no
mesmo pé de igualdade dos nossos ilustres adversários.
Por isso, estabeleci as premissas e pude chegar, agora, à conclusão desejada.
O requerimento que apresentei à Câmara traduz os sentimentos da unanimidade dos
meus companheiros de oposição.
O Sr. Adalberto Corrêa - E corresponderá à declaração que V. Ex~ acabou
de fazer, de estar no mesmo pé de igualdade que nós?
O Sr. Baptista Lusardo -Ainda melhor.
O Sr. Adalberto Corrêa - Não existe emenda apresentada pelo líder da
maioria, como conseqüência das conclusões chegadas pelo Governo e de acordo
com a vontade desse mesmo Governo, constituído pelo Chefe da Nação e seus Ministros? Não estará V. Ex~ satisfeito com palavras do Governo da República, trazidas à Câmara pelo líder da Maioria? Depois de V. Ex<,lS terem acompanhado a deflagração do dia 27 e os acontecimentos que se lhe sucederam, minuto a minuto, duvidam V. Ex~s de que haja necessidade de armar o Governo de medidas excepcionais? Haverá, ainda, necessidade da presença do Ministro da Guerra, ou da nomeação
de uma Comissão que vá consultar esse Ministro? Não significa isso duvidar da palavra
do Governo e da do líder da maioria, com quem V. Ex~~ se consideram em pé de
igualdade? Estas são as perguntas que me animo a fazer a V. Ex~ sem desejar interrompê-lo, mas apenas para esclarecer a Casa e colocar o assunto em seu verdadeiro
pé. Não desejo diminuir V. Ex'.l, como não desejo se diminua a Maioria destaCasa, que está agindo de acordo com a vontade expressa do Governo da República.
O Sr. Barros Cassa! -~ Queremos agir de acordo com a vontade expressa do
País, e não com a do Governo.
O Sr. Adalberto Corrêa -O Governo, neste momento, representa a vontade
do País. Se V. Ex~s não estiverem convencidos disso, pela leitura dos jornais, consultem, de qualquer outra forma, a opinião pública.
O Sr. Barros Cassa! -Acima de tudo, estaremos com o País.
O SR. JOÃO NEVES -Eu pediria aos meus nobres colegas tivessem paciência de me ouvir, pois desejo falar pouco e claro. Responderei, na minha oração, às
perguntas com que acaba de distinguir-me o honrado colega pelo Rio Grande do Sul.
O nosso pensamento, desde a primeira hora, foi o de darmos ao Governo
todas as medidas necessárias para a preservação da tranqüilidade pública e da segurança nacional. Não tenho conhecimento das emendas apresentadas à Câmara, ou
que ainda o vão ser, pelo eminente líder da maioria. Cabe-me assinalar, de passagem, a fidalguia e a verdadeira compreensão de seu dever político com que se tem
conduzido o ilustre Deputado, Sr. Pedro Aleixo (muito bem). ..
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O Sr. Pedro Aleixo- Muito grato a V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES - ... que tão bem representa e chefia a maioria parlamentar. S. Ex;l tem tido sempre a correção de me procurar desde o dia em que a
revolta estalou ...
O Sr. Pedro A/eixo -Era minha obrigação, sabe-o V.

Ex~

O SR. JOÃO NEVES - ... pondo-me ao corrente das diretrizes que S. Ex~,
em nome do Governo, deseja imprimir à sua ação nesta Casa. Ainda ontem, S. Ex~
deu-me a honra de expor, em linhas gerais, as emendas à Constituição que o nobre
Deputado pensava propor esta manhã aos seus liderados; mas, até este momento, diga-o o ilustre Deputado- não tive conhecimento destas emendas, nem sequer as li.
O Sr. Pedro A/eixo - O nobre orador tem razão. Nesta hora, acabam de ser
redigidas as emendas, que hão de ser apresentadas.
O Sr. Adalberto Corrêa - Por esse motivo é que lembro a vantagem do nobre orador entender-se com o Líder da maioria antes de pedir o comparecimento do
Sr. Ministro da Guerra à Câmara, ou de propor qualquer comissão.
O SR. JOÃO NEVES -O meu dever de representante da Nação me obriga a
pautar a minha ação e o meu voto não só pelos interesses da República, mas,
também, pelos ditames da minha consciência de cidadão.
O Sr. Adalberto Corrêa -Não quero interromper os argumentos de V. Ex~,
mas há de permitir que lembre a reunião realizada entre generais do Exército e, seguramente, o resultado dessa reunião foi participado ao Sr. Presidente da República e dessas resoluções o Líder da maioria dará conhecimento à Câmara. Continuo,
pois, a julgar desnecessária a vinda do Sr. Ministro da Guerra à Câmara ou a nomeação de uma comissão.
O Sr. Barros Cassa! -Desejamos ouvir os generais, mas também queremos
deliberar livremente.
O Sr. Adalberto Corrêa -Mas ninguém quer impedir que V. Ex~s deliberem,
livremente. Poderá ser que o líder da Minoria, Sr. João Neves, chegue a acordo
conosco e continue julgando desnecessária a nomeação de uma comissão ou a vinda
de, Sr. Ministro da Guerra à Câmara.
O SR. JOÃO NEVES -Desta forma, Srs. Deputados, comprovado fica pelo
testemunho do ilustre Deputado, Sr. Pedro Aleixo, que desconheço propriamente
o sentido das emendas.
O Sr. Adalberto Corrêa -Nesse ponto, S.

Ex~

tem razão.
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O SR. JOAO NEVES - Mais do que isso, ignoro a sua redação. Estou certo
de que S. Ex!! não me deu ciência das mesmas pela exigüidade de tempo de levar ao
conhecimento de meus colegas da Minoria quanto ao pensamento dominante no
seio da Maioria parlamentar. Mas a minha presença na tribuna explicar-se-ia sempre,
porque, nesta hora grave, todos nós devemos, corajosamente, definir nossas posições (muito bem), escapando à malevolência das entrevistas que se emprestam a este ou àquele Deputado, às insinuações cavilosas como, ainda ontem, as destruiu,
com o testemunho do Sr. Adalberto Corrêa, devidamente autorizado, o meu prezado amigo e ilustre correligionário, Sr. Christiano Machado.

O Sr. Adalberto Corrêa -V. Ex~ sabe que eu declarei aos jornais que, em
palestra com V. Ex!! ouvira a sua afirmação de que, em princípio, estava de acordo
com as idéias consubstanciadas na emenda. De maneira que não temos nenhuma
dúvida a respeito da resolução da minoria de apoiar o Governo nesta hora difícil.
O SR. JOAO· NEVES - Sobra-me, entretanto, esse direito, para não dizer
que me corre esse dever, de, nestas breves e singelas palavras, ditas oportunamente
aos meus ilustres colegas e, pelo menos, escrever para a posteridade, aquilo que deve
preocupar a consciência de todo o patriota, isto é, a conduta por eles seguida diante
dos acontecimentos de imensa gravidade como os de 27 de novembro.
E isso é o que estou fazendo.
Deliberei, ouvidos os chefes da agremiação política a que pertenço, sugerir
à Câmara a conveniência de aqui comparecer o digno Sr. Ministro da Guerra.
Apenas inspirei-me neste pensamento: a hora é extremamente grave, sente-o
toda a Nação, di-lo o honrado Governo da República.
O Exército suportou bravamente o peso das suas imensas responsabilidades,
nunca mais do que no atual momento a sua conduta provocou o profundo respeito
de todos os brasileiros. É a Nação armada a primeira que sofre e que expõe a vida
de seus leais servidores para defender o regime. (Muito bem.)
O Exército, porém, não é um homem: é uma imensa corporação, e, embora
enquadrada dentro das fronteiras da disciplina, está sujeita, naturalmente, ao trabalho de orientação dos seus chefes.
Eis a razão pela qual imaginei, patrioticamente, que, hoje, como nunca, se
justificou o cumprimento desse dispositivo constitucional, para que se defrontassem,
neste plenário, o supremo detentor das responsabilidades do Exército com os representantes da Nação, de modo que, do contato direto do Exército com a Nação
representada, se pudesse encontrar a fórmula patriótica capaz de preservar a
segurança da República.
Foi por isso, e por isso apenas, que sugeri a meus nobres colegas da Câmara votassem a presença do ilustre Sr. Ministro da Guerra nesta tribuna. Não
era nem podia estar no meu pensamento a idéia de um ato político, mas, só e só
de um encontro patriótico, em que se falasse a linguagem da franqueza necessária
à tropa federal, pela boca do seu chefe, e à Nação política pela boca de seus delegados.
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O Sr. Adalberto Corrêa -Lembro a V. Ex~ que já está falando, pela boca
do Líder da maioria. A palavra de S. Ex~ é a expressão da vontade do Governo.
(Trocam-se numerosos apartes.)
O SR. JOÃO NEVES - Pediria aos nobres colegas que encurtassem a própria fadiga de me ouvir, porque desejo encerrar estas breves considerações o mais
cedo possível.
Aí tem a Câmara a razão suprema pela qual me animei ...
O Sr. Adalberto Corrêa - Razões pessoais não são razões supremas, lembro

a V. Ex~
O Sr. Barros Cassa! -Será juízo temerário que faz o nobre Deputado.
O SR. JOÃO NEVES - ... inspirado apenas em desejos patrióticos, a pedir a
presença do honrado Sr. Ministro da Guerra nesta Casa.
Não sei se o meu requerimento logrará o apoio e o voto de meus pares. Seja,
porém, qual for seu destino, nós, os membros da oposição, ficaremos com a consciência tranqüila, porque teremos dado mais um passo para um entendimento
leal no terreno das providências úteis e necessárias.
Venha ou não venha, porém, a esta Câmara o ilustre Sr. General Ministro da
Guerra, quero dizer-vos agora que as oposições parlamentares estão hoje, como estavam a 26 de novembro, no mesmo pensamento de não sonegar uma só das medidas que a seu juízo forem imprescindíveis para que se conserve a unidade do Brasil,
a tranqüilidade pública, a famüia brasileira e o vigor das instituições democráticas.
Reconhecemos todos que a hora é profundamente dramática e por isso nos
colocamos acima das reservas, acima das pessoas, acima dos partidos, para pensar
apenas na grandeza, na prosperidade e na felicidade do Brasil. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)
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EPÍLOGO DO ANO PARLAMENTAR

31-12-1935
O SR. JOÃO NEVES (Palmas.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a vida pública também obriga à prestação de contas, exatas como as da atividade mercantil,
e, como as desta, formais e documentadas. Encerra-se hoje o exercício parlamentar
de 1935. Impõe-se por isso o balanço rigoroso das nossas atitudes. A ele não fugirá a
Minoria parlamentar, tanto mais quanto está sinceramente convencida do largo
saldo favorável que do exame dos seus diplomas resultará para a causa em que se
encontra empenhada.
Se se quiser avaliar a eficiência das oposições nesta Câmara, ter-se-á desde
logo de considerar que por aqui não "transitou, quer pelas Comissões, quer pelo plenário, uma só proposição acerca de cujo mérito não empenhássemos o nosso leal
esforço de apreciação e de exame. Dia por dia, aqui nos encontramos presentes e
atentos.
Os antecedentes combativos dos Deputados oposicionistas e as matrizes das
nossas divergências com o Governo da República talvez autorizassem os menos perspicazes a crer que nos jogaríamos, apenas empossados, a uma campanha de descrédito público em torno dos homens que dirigem o País, confundindo nos mesmos
anátemas as instituições e os dirigentes, levantando nas vagas da palavra incendida a
espumarada da revolta, que comove a opinião, sacode as paixões adormecidas e
incita a desordem material.
No Brasil, quase sempre, através das suas eras políticas, a Oposição tem sido
sinônimo de rebeldia que começa na tribuna e acaba nos campos da guerra civil.
Oposição que, sem perder o seu matiz de Oposição, constrói e coopera para o bem
da Pátria, se não é um fato novo na vida nacional, é, entretanto, um fato raro, e nós
reclamamos a justo título esta alta e nobre característica para as nossas atividades
de 1935. Quantos com pulsarem os Anais desta Casa, nestes oito meses de lutas, hão
de ser forçados a reconhecer que jamais, mesmo no curso dos mais acesos debates, a
palavra da Minoria desceu da nobre linha de polidez inflexível que a Nação tinha o
direito de esperar de homens com uma larga tradição de cultura cívica. Não estava
nas nossas contas a prática da demagogia. Desencantado e exausto de confiança em
breviários de salvação, o povo brasileiro requer a longa e paciente soma das dedicações reais aos seus magnos interesses. Por isso e por tudo, fomos fiéis à palavra empenhada aos nossos eleitores, procurando melhorar, dentro das nossas atribuições,
as condições econômicas e financeiras do país, aperfeiçoar as suas leis, não exacerbar os sacrifícios do contribuinte, atender aos reclamos das classes sofredoras, numa
palavra, servir no alto e cavalheiresco sentido, como tive ocasião de dizer quando a
16 de maio loquei a estrada, áspera e difícil, que nos propúnhamos trilhar.
Podemos lançar o olhar para este breve passado e orgulhar-nos da perfeita
coincidência entre a promessa e a realidade! Bem sabemos quanto nos custou não
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nos afastarmos um milímetro da reta audaciosa e tenaz que começou nas urnas de
14 de outubro e termina nesta aurora de 1936. Para uns, os exaltados, afeitos ao
ritmo das campanhas parlamentares paralelas às renovações presidenciais, o que se
nos impunha era a guerra às pessoas, sem trégua nem quartel, esvaziando no púlpito cívico o vocabulário dos anátemas, ajustando as contas até o último ceitil, arrancando pelo revide justo uma quitação estrepitosa das passadas denegações de justiça às nossas intenções. Para outros, os eternos satélites do poder, deveríamos bater
palmas a todas as injunções do Governo. A todos esses acenos foi unanimemente indiferente a ação da Minoria parlamentar, consciente dos seus deveres e compenetrada das suas responsabilidades. Bem compreenderam os seus chefes que não era uma
instância vingadora a que se abria com a 1~ Legislatura da Nova República. Representantes da Nação, fora das agitações de uma sucessão presidencial, ou desempenhávamos o mandato atentos aos compromissos dele, ou seríamos uma fonte de inquietações públicas, acobertados pelas imunidades parlamentares, alimentando com
o negativismo estreito o fogo de novos incêndios políticos.
O homem público não pode perder de vista as dimensões da realidade. Assim
sendo, só indivíduos desambientados seriam capazes de adotar aqui dentro a atitude
de iconoclastas vulgares, perdidos no delírio do combate às pessoas, quaisquer que
sejam as razões dos dissídios passados. Dentro da moldura exata, o nosso papel era
o de fiscalizar e cooperar. Fiscalizar os atos da administração e cooperar para os interesses do Brasil, mesmo com os nossos adversários. E isso fizemos numa prática
infatigável e quotidiana. Quem perlustrar este exercício parlamentar, com olhos de
ver, há de confessar que não houve da nossa parte um só ato de oposição sistemática nem uma só tentativa de valer-nos da obstrução como arma de combate a interesses justos. Basta um único exemplo -e ele só por si valeria como um índice -o
da votação do Orçamento. Batalhamos incessantemente para dotar a República de
uma Lei de Meios à altura das nossas necessidades. Conseguimos quanto nos era possível, lutando contra as injunções de cada Ministério. Nos últimos momentos, tivemos a possibilidade de deixar o País sem orçamento. Nem para isso precisaríamos mobilizar a metade dos nossos Deputados. Um simples esforço de duas dezenas
de representantes impediria que saísse daqui a tempo a Lei Orçamentária. E não o
fizemos simplesmente porque o Orçamento do exercício anterior era praticamente
improrrogável. A nossa atitude obstrucionista levaria o País à anarquia financeira,
prenúncio infalível da anarquia política e social. Exigimos apenas que fossem extirpados do projeto os mais evidentes malefícios. Não pleiteamos uma medida que interessasse a grupos, classes ou regiões. Ficamos dentro apenas do interesse estritamente nacional. Podando o projeto ministerial, batemo-nos sem tréguas por uma
política de penitência, desmentindo o antecedente das oposições perdulárias, que à
cata de simpatias sacrificam os interesses do Tesouro. Não valeria isso o melhor
dos diplomas que nos habilitassem ao respeito da Nação? Não vou, nesta assentada,
fazer menção de nomes dos meus companheiros das Oposições Coligadas, que tanto brilharam nas justas parlamentares de 1935. Muitos deles a opinião conhece
pela assiduidade e inteligência com que serviram nas altitudes do poder como nas
planícies da oposição. Outros - a ala nova da esquerda política -constituíram verdadeiras revelações que enobrecem os Anais desta Câmara.
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De um modo geral, apontar os trabalhos da Minoria nesta Sessão Legislativa equivaleria a não excluir um só dos meus companheiros, pois cada um deu o máximo da capacidade à obra comum. Não me é possível, porém, deixar de salientar
que, representada em todas as Comissões da Câmara, a Minoria encontrou em todas
elas uma voz vigilante ao serviço do interesse nacional.
Há leis de utilidade indiscutível que saíram da bancada oposicionista, ou
foram por seus membros inspiradas, notadamente a que centralizou a despesa dos
Ministérios sob o controle direto e efetivo do titular da Pasta das Finanças, a que
deu interpretação ao art. 177 da Constituição em matéria de defesa contra as secas,
os provimentos relativos à Tomada de Contas do Executivo e questões correlatas,
às condições de vida do trabalhador agrícola, à questão do salário mínimo em geral
e dos bancários em particular, à concessão de aposentadoria aos magistrados e funcionários federais. Combateu o bloco minoritário a defeituosa organização do Departamento Nacional do Café, sugeriu em matéria de política econômica medidas
que desafogassem a produção nacional, impugnou todos os abusos da inflação
monetária, bateu-se contra os tratados externos que, a seu parecer, traziam prejuízos aos interesses brasileiros, cooperou em todas as soluções do problema educacional, impugnou todos os gastos supérfluos, sem prejuízo dos serviços públicos, votando contra a prática dos créditos suplementares gerados pela dissipação ou pela
imprevisão orçamentária.
Do ponto de vista propriamente político, o bloco parlamentar das Oposições
Coligadas não transigiu com o menor atropelo à liberdade dos cidadãos, pugnando
sem desmaios pelo respeito às garantias constitucionais.
Na hora em que a crise de ordem material se desencadeou pelo Nordeste até
a Capital da República, a nossa orientação estava traçada pelos deveres de preservar
o País dos riscos da anarquia. Mas, ainda aí, não transigimos com a reação desbordante. Integrados no sentimento de salvar o regime, a cuja vigência juramos fidelidade, soubemos conservar, no meio do tumulto de interesses em choque, a serenidade que não omite deveres, mas não se desmanda em violências inúteis. Embalde a
pressão se fez sobre as nossas consciências, tentando arrancar-nos um voto a favor
da mutilação da Lei Magna. O historiador de amanhã, quando recompuser as cenas
e as figuras do drama que findou com os últimos disparos da Praia Vermelha, há
de verificar que os Deputados oposicionistas não pactuaram com o estraçalhamento
da Constituição sob o pretexto de resguardá-la à ditadura vermelha. Aos clarões do
incêndio, o nosso protesto inamolgável, embora vazado nos moldes de uma serenidade majestosa, passará o horizonte da atualidade como um testemunho de resistência a todas as absorções. E que tínhamos razão provaram as próprias atitudes
posteriores do Sr. Presidente da República, quando deixou de aplicar as medidas decorrentes do estado de guerra, apoiando pelo seu ato profundamente louvável o
nosso voto contrário à autorização que lhe conferiu ultra petita a honrada Maioria
parlamentar. (Muito bem.)
Resta-nos esperar que o Governo da República, na ausência do Poder Legislativo, não se desmande em excessos sob o regime do sítio, antes se apresse em
apurar as verdadeiras responsabilidades, de maneira a impedir a violência de conti-
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nuarem nas prisões brasileiros, alguns ilustres, sem culpa que justifique as restrições
que estão sofrendo. (Muito bem.)
Reivindicar, para a Minoria, o seu papel decisivo, no caso do reajustamento
do funcionalismo civil, cuja causa ela esposou, desde que se opôs, em termos vivos,
ao veto do Presidente da República, à proposição sobre o assunto, até a votação,
esta tarde, do referido reajustamento, é da mais estrita justiça.
Não terminarei eu, Sr. Presidente, estas considerações sem dizer que, como
no dia inicial, em nome dos meus companheiros, apresso-me em reafirmar à Mesa da
Câmara e aos meus honrados colegas da Maioria parlamentar a segurança de que
aqui nos batemos como brasileiros defensores naturais das instituições que nos regem, e sem a preocupação pessoal de criar entre os representantes da Nação outros
dissídios que não de respectivos matizes políticos.
Por isso, a Minoria parlamentar saúda, nas pessoas do Presidente da Câmara e do honrado Líder da Maioria, seus ilustres adversários.
Finda está a nossa tarefa anual. Podemos recolher-nos tranqüilos ao seio daqueles que nos investiram dos nossos mandatos públicos. Crescemos aqui dentro em
número e em autoridade.
Se Deus quiser, aqui estaremos às primeiras horas da nova Sessão Legislativa,
e mais ali, naqueles mesmos bancos e animados dos mesmos propósitos patrióticos,
unidos e solidários, a Nação nos encontrará de novo a seu serviço.
A coesão das Oposições brasileiras, tão grande quanto elas surgiram na presente Sessão, não fez senão crescer e revigorar-se, através dos trabalhos e combates
em que nos empenhamos.
Sob todos os aspectos, grave é a hora que vive o Brasil. Nenhum de nós, diznos a consciência, buscou torná-la mais grave. Deslembrados de amarguras passadas,
não vimos diante de nós homens a combater, mas deveres a cumprir. É tal a nossa
força nas raízes da opinião pública, que um dos nossos mais altos expoentes, o Sr.
Raul Pilla, figura de pensador político encarnada no senso das mais graves preocupações nacionais, sufragou em público uma fórmula capaz de dar ao País um governo
que fosse como um estuário de todas as correntes ponderáveis. Inútil escoimar a sua
nobre tentativa da suspeita de vantagens, companheiras do poder. O Sr. Raul Pilla
pertence à linhagem daqueles a quem a História não recusaria uma passagem a
bordo do "Mayflower". (Muito bem.) Os cozinheiros de cambalachos não se descobrem à luz da publicidade. Temperam a adesão lucrativa na escuridão do do ut des.
Hastearam uma bandeira que já agora é uma idéia em marcha. Os indivíduos não
contam mais. A idéia ressurge sobranceira acima das paixões, para agremiar amanhã
todos os homens de boa vontade interessados na salvação nacional, pois dentro dela
podem caber todas as transformações sociais, a soma das mais puras reivindicações
e a multiplicidade dos reclamos de todas as regiões do Brasil.
Não a quis adotar o honrado Sr. Presidente da República, a cujo débito levará a Nação o fracasso da tentativa patriótica e desinteressada. Não será portanto, aos
olhos do Brasil, por causa nossa, nem pelo móvel das passadas dissensões e ressentimentos, que não se integra a democracia brasileira no quadro dos seus indiscutíveis
valores. Vencidos pelas armas najomada imortal de 1932, colocamos as rivalidades
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abaixo do interesse da Nação e, nada querendo nem reclamando para nós, tudo desejamos para o Brasil.
A instância está entretanto aberta ao sufrágio e é adoção de todos os
Estados do Brasil.
Se for o meu caro e longínquo Rio Grande do Sul o primeiro que a ensaie,
para o bem geral, tanto melhor.
Não lhe faltará para isso a nossa cooperação leal, sincera e desinteressada.
De qualquer forma, o urgente é sair das trevas da confusão e da hesitação
das meias atitudes. O mundo fez o seu largo giro de transformações fundamentais
na estrutura social e política das nações. Não queremos nem podemos reduzir a
nossa ação cívica à imobilidade simbólica das estátuas de sal ou remanescer na
podridão das águas paradas. Vamos para diante!
Uma nova geração ansiosa desponta em formações impressionantes, embora
vacile na escolha dos caminhos reais. Deixemos, Srs. Deputados, a irritação das pessoas e calados os sinos dos campanários. O nosso destino é o mar largo da renovação, imprimindo às novas construções um sentido fundamentalmente brasileiro. De
mim posso dizer que cada vez mais creio que todos esses abalos sacudiram o organismo nacional, mas não tardará, se quisermos, a volta à plenitude sadia das nossas possibilidades. O espinho das lutas fará o milagre de desabrochar em flor e fruto para
os vindouros. Nós somos a geração atormentada que preside à metamorfose entre o
passado, que soçobra, e o futuro que aí vem, rasgando com um grito de esperança
a solidão obscura em cujo seio jaz o mistério dos novos tempos. Parlamentarmente
terminado está o 1935. Decifremos com confiança e esforço tenaz a incógnita de
1936. (Muito bem. Palmas prolongadas. O orador é vivamente cumprimentado.)
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ESTADO DE GUERRA E A MORTE DA DEMOCRACIA BRASILEIRA

29-JD-1936

O SR. JOÃO NEVES (Palmas no recinto e nas tribunas.)- Sr. Presidente,
Srs. Deputados.
Ao assomar a esta tribuna, tenho diante de mim, nitidamente, a noção de
um grande dever a cumprir.
Desde as últimas luzes de 1935, entrou o Brasil em uma das fases mais delicadas da sua vida cívica. Os trágicos acontecimentos de novembro abalaram profundamente o organismo do País, ainda combalido pelas lutas que o sacodem há mais
de seis anos.
Tão surpreendida quanto os amigos do Governo pelo troar dos canhões, que
despertou a cidade naquela madrugada, a oposição nacional desde logo mediu a sua
ação política pelo justo equilíbrio entre o dever de não obstar as providências necessárias ao restabelecimento da ordem material e o de velar pela salvaguarda dos
princípios republicanos.
Basta invocarmos, para o julgamento da nossa conduta, o voto que aqui
demos à prorrogação do estado de sítio, a fim de que dentro do seu termo fosse
concluída a apuração da responsabilidade dos autores e cúmplices da insurreição.
Não sufragamos, é certo, as emendas constitucionais pelas razões que então
deixei cumpridamente assinaladas e ainda hoje, volvidos seis longos e atribulados
meses, a consciência nos diz que, assim procedendo, estivemos à altura dos nossos
compromissos para com a opinião pública. Não há como voltar às determinantes da
nossa atitude de ontem. Indícios veementes já permitem concluir que trilhávamos o
caminho certo. A posteridade não tarda para as grandes sentenças. No agitado
mundo dos nossos dias, pode-se mesmo dizer que ela começa com uma brevidade
alarmante.
Em todas as etapas dos últimos sucessos, ninguém nos viu discutindo ou votando sob ~ império das paixões de Partido. Comportamo-nos como cidadãos interessados na grandeza e tranqüilidade da Pátria, pondo acima das reservas pessoais ou
políticas a soma das nossas responsabilidades para com o povo brasileiro, que nos
sagrou seus delegados nas urnas.
A serenidade da nossa conduta, em horas tão graves, dá-nos uma inquestionável autoridade para discutir a matéria em debate e cravar nesse deserto de afirmações republicanas um marco indelével da nossa passagem por esta Casa da representação nacional.
A Nação bem sabe que as oposições brasileiras foram inteiramente alheias à
explosão revolucionária de 1935. Para nós, ela constituiu res inter ali os. Vasculhados todos os arquivos apanhados pela polícia, feita em todos os recantos do País a
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mais rigorosa devassa, não resultou um só indício de que estivéssemos envolvidos na
trama das conspirações. Ao contrário disso, as malhas da repressão colhem precisamente alguns dos amigos mais próximos do Governo (muito bem) e a suspeita
recai sobre outros apontados na meia-luz das indiscrições oficiosas.
Fechadas as Câmaras, recolhemo-nos à inatividade parlamentar, mas sempre
atentos ao desdobrar dos acontecimentos, seguindo-os de longe com a vigilância que
nos impõem os nossos deveres públicos.
A 23 de março fomos, como toda a Nação, surpreendidos pela decretação
do estado de guerra, na hora em que terminava o prazo da prorrogação do estado de
sítio.
No mesmo dia, cinco membros do Poder Legislativo eram arbitrariamente
presos, sem que precedesse a licença da Seção Permanente.
Encontrava-me ausente da Capital, numa estação de repouso em Campos do
J ordão. Não tardei em endereçar ao honrado Sr. Presidente da República um telegrama de protesto, concebido nos seguintes termos e que a Censura não consentiu
fosse publicado:
"Presidente Getúlio Vargas- Petrópolis.
Acabo de tomar conhecimento do decreto que declara em estado de
guerra todo o País pelo prazo de noventa dias, suspensas várias das garantias
constitucionais, notadamente as que dispõem quanto aos direitos adquiridos e à irretroatividade da lei penal, assim como as imunidades asseguradas
pelo art. 175, § 4l!, da Constituição Federal. Ao mesmo tempo, chega-me a
notícia da prisão de vários membros do Poder Legislativo.
Em face da captura do chefe supremo do esquerdismo brasileiro e de
seus mais graduados auxiliares, assim como da ausência de qualquer insurreição armada, por diminuta que seja, desde novembro passado, e em seguida
às declarações recentes à imprensa do próprio Chefe de Polícia da Capital
após a detenção do capitão Luiz Carlos Prestes, somos todos surpreendidos
pelo inopinado decreto.
Dirigente na última sessão legislativa de uma corrente representativa,
na Câmara dos Deputados, de fortes contingentes da opinião nacional, não
posso calar o meu protesto contra o ato do Governo,desnaturando algumas
das características fundamentais do próprio regime que se anuncia querer
preservar da subversão.
Com os representantes da Nação -juízes dos atos do Governo - sujeitos ao arbítrio do Executivo, cancelados os direitos adquiridos com ameaça ao próprio Poder Judiciário, entregues os cidadãos à tirania de leis penais
retroativas, seguramente já não estamos no regime republicano democrático.
Não faço esta injúria a V. Ex?, mas, se o Executivo se converte de
querelante em juiz, pode amanhã anular sob suspeita a oposição constitucional, prendendo os Deputados e Senadores adversários.
Inteiramente insuspeito, por absoluta ausência de ligações com arevolta da extrema esquerda, não deixarei de imprimir a este protesto toda a
veemência do meu civismo, tanto mais respeitável quanto já agora estou
também despojado das garantias inerentes ao meu mandato.
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Consinta V. Ex~ que assinale a contradição do Governo não se servindo da autorização legislativa para equiparar ao estado de guerra a última
comoção interior, quando ainda ardiam as chamas da insurreição, e só dela
se utilizando agora, quando as articulações revolucionárias se acham quebradas, presos os chefes, e o próprio delegado da Ordem Política e Social da
metrópole pediu, há dias, exoneração do cargo, declarando aos jornais considerar encerrada a sua missão policial.
Adversário de V. Ex~ não o sou, porém, das linhas estruturais da ordem vigente, e é precisamente para resguardá-la que me insurjo contra a medida excepcional tomada agora com grave dano para o crédito interno e externo do Brasil.
Creia V. Ex~ que estas palavras sinceras e leais de concidadão devem
ser acolhidas com atenção maior do que muitos dos aplausos tomados suspeitos pela supressão de garantias.
Educado, como V. Ex~, numa escola que repudia a oposição sistemática, confio em que V. Ex~ escute o meu protesto como um ato de cooperação
patriótica com o Governo do nosso País e não como inadmissível explosão
de reservas pessoais ou partidárias.
Chefe de uma revolução vitoriosa, tenha V. Ex~ sempre presente que
a simples reação policial nunca destruiu o ímpeto das doutrinas.
Atenciosas saudações."
Nesse despacho está condensado todo o respeito pelos compromissos do
meu passado. Nele transparece a consciência coletiva de todos os meus companheiros da minoria parlamentar. Não tardamos a levar à Seção Permanente do Senado
Federal um novo testemunho da nossa não conformidade com o ato do Governo.
A porta dos tribunais estava fechada aos nossos apelos. A Côrte Suprema
adotara a doutrina de que o estado de guerra não permite nem mesmo a discussão
do habeas corpus, sempre que a prisão decorra de razões políticas.
Destarte, só restava em campo o Poder Executivo, armado de todos os poderes excepcionais.
Tal era, Srs. Deputados, a situação do País, quando se instalaram as nossas
sessões, no dia 3 de maio. Até então não se achavam apenas presos cinco representantes da Nação. Subsistia na sua integridade a suspensão das imunidades parlamentares. Foi na data referida que o Sr. Presidente da República revogou a parte do decreto que cassava aos membros do Legislativo a inviolabilidade política e a incolumidade pessoal, inerentes ao mandato popular.
Subsistiu, entretanto, o ato consumado em 23 de março.
As condições excepcionais em que se encontrava e ainda se encontra o País,
inspiraram aos delegados oposicionistas nesta Casa a adoção de uma conduta
compatível com os seus deveres e reclamada pela gravidade do momento. Não nos
entregamos às retaliações partidárias, nem às apóstrofes inócuas. Compenetrados
das nossas responsabilidades multiformes, aguardamos serenamente esta hora, para
o exame sereno e imparcial dos acontecimentos à luz do direito público instituído
na Carta de 16 de julho e das provas exibidas pela autoridade coatora.
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Não estamos em mora. Acudimos ao pregão no momento exato em que se
abre a instância do nosso pronunciamento. Nem um minuto antes nem depois. Na
hora precisa, aqui vimos resgatar a nossa obrigação cívica, cujo termo hoje se consuma.
Fechamos cautelosamente os ouvidos às sereias perturbadoras, convencidos
de que nesta selva escura ainda o melhor guia é a consciência do homem público.
O dia de hoje despontou para nós como uma grande aurora, que rasga na
nossa frente clarões de redenção. Não dissimularei aos meus pares que tivemos de
resistir a mil e um incitamentos, por vezes em aberto conflito de fmalidades. Uns reclamavam de nós o incêndio das catilinárias, como se crises assim profundas se
curas~em com a desenvoltura das mercuriais. Nunca nos tentou posar para a posteridade, armazenando à custa da liberdade dos nossos colegas materiais para hipotéticos monumentos futuros. Outros, deslembrados de que surgimos das urnas sob os
signos de correntes contrárias à situação dominante, exigiam de nós, em nome da
salvação pública, a adesão pura e simples aos atos do Poder Executivo. Deus louvado, conseguimos varar a escuridão com o sentido das realidades e das conveniências patrióticas. Nem a verbiagem fácil e negativista, erguendo no campo da luta novas nuvens de poeira, capaz de cegar os que vêem ainda claro no meio da incerteza
e do tumulto, nem a apatia dos conformistas sem vértebras, entregando a bandeira
pela carga.
Entre os extremos prejudiciais à comunhão, a reta atitude de homens probos, ao serviço de um princípio e não sob o acicate de paixões facciosas.
Aqui estamos agora para falar claro à Nação, defmindo a nossa posição não
só em face da doutrina como do caso concreto, trazido ao plenário com o pedido de
licença para o processo dos Deputados detidos a 23 de março.
Não disfarçaremos o nosso pensamento sob o véu de qualquer conveniência.
O ato do Governo, declarando o País em estado de guerra, não encontra
apoio nem no texto constitucional nem na autorização que lhe foi dada pela
maioria da Câmara para equiparar àquela situação excepcional a grave comoção
interior oriunda da sedição de novembro do ano passado. (Apoiados e não apoiados.)
A matéria já foi aqui examinada há dias, por ocasião do voto vencido da
minoria, quando da prorrogação do estado de guerra.

O Sr. Adalberto Corrêa- A opinião de V. Exíl, neste assunto, é muito fraca,
porque V. Ex~, na chefia da oposição parlamentar, se opôs à aprovação da emenda
que equipara a comoção interna ao estado de guerra.
O SR. JOÃO NEVES - Opus-me, efetivamente, o Sr. Adalberto Corrêa
tem razão, à emenda constitucional que equipara a comoção interna grave, com o
objetivo de subverter as instituições políticas, ao estado de guerra.
Opus-me, Sr. Presidente, como se opôs a Minoria parlamentar porque a
reforma constitucional foi feita inconstitucionalmente. (Apoiados e não apoiados.)
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O Sr. Adalberto Corrêa - Na opinião de V.

Ex~

e da minoria facciosa, mas

não na da maioria da Câmara.

O Sr. Acurcio Torres -Não é só a minoria que considera inconstitucional
o ato declaratório do estado de guerra. É a própria bancada liberal do Rio Grande
do Sul.
O Sr. Vieira Marques - Não é exato. A atitude do Sr. Simões Lopes, no
Senado, prova o contrário.

O Sr. Adalberto Corrêa - Não é verdadeira a afirmação do Deputado Acúrcio Torres.

O Sr. Acúrcio Torres - O Sr. Ascânio Tubino declara, em seu voto, inconstitucional o ato do Governo que instituiu o estado de guerra.
O Sr. Vieira Marques - A bancada liberal do Rio Grande do Sul no Senado
já se manifestou de outro modo.

O Sr. Acúrcio Torres - Não estou perguntando a V. Ex~ pela posição que
tomou, no caso, a representação liberal do Rio Grande do Sul no Senado. Estou
lembrando que o Sr. Ascânio Tubino, membro da maioria, em seu voto em separado, também declarou inconstitucional o decreto do Governo instituindo o estado
de guerra.
O Sr. Cunha Vasconcellos -Então, queixe-se V. Ex~ da Câmara, que deu
ao Governo autorização para isso.
O SR. JOÃO NEVES -Mas não é inútil repetir as razões fundamentais do
voto vencido da Minoria, quando da prorrogação do e"stado de guerra. Ao findar a
sessão legislativa de 193 5, o Sr. Presidente da República pediu à Câmara que o autorizasse a prorrogar por mais noventa dias o estado de sítio então vigente em todo o
território nacional e ainda a, textualmente, "durante o tempo da sua duração,
equipará-lo ao estado de guerra", na forma da emenda constitucional n<? 1, já então
aprovada.
O estado de sítio foi prorrogado e a autorização foi concedida.
O parecer da Comissão de Justiça, que informou a resolução legislativa, caracterizou perfeitamente a situação, pois tomou bem claro que o projeto habilitava o chefe do Poder Executivo a prorrogar o estado de sítio e a equiparar ao estado
de guerra a comoção intestina ocorrida em fins de novembro, "durante o mesmo
prazo de sítio."
Que inferir daí, senão que o estado de guerra só poderia vigorar por noventa
dias, isto é, por tantos quantos se alongava a vigência do estado de sítio?
O Executivo não se valeu da autorização durante aquele prazo. Deixou que
ele se escoasse sem fazer a equiparação a que estava autorizado. Tal era a situação
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nos últimos dias de março findo.

O Sr. Adalberto Corrêa- V.
do pela Câmara.

Ex~

está lendo o parecer, não o projeto aprova-

O SR. JOÃO NEVES -Argumento à vista da mensagem e do parecer.

O Sr. Arthur Santos - O orador argumenta com o parecer e mensagem do
Sr. Presidente da República ...
O Sr. Souza Leão - Parecer que foi aprovado pela Câmara.
O SR. JOÃO NEVES - O Sr. Presidente da República deixou que se
esgotasse o prazo dos 90 dias, sem fazer a equiparação a que estava autorizado.

O Sr. Acúrcio Torres - Sem usar de uma medida que ele mesmo não havia
solicita do.
O SR. JOÃO NEVES- Tal era a situação do País nos últimos dias de março.

O Sr. Adalberto Corrêa - No projeto votado pela Câmara havia a autorização para declarar o País em estado de guerra.
O SR. JOÃO NEVES - Durante o prazo do estado de sítio, mas este prazo
decorreu, e o honrado Sr. Presidente da República não fez, durante ele, a equiparação. Faltavam três dias para findar o prazo, quando o Governo baixou o decreto
declarando o País em estado de guerra.

O Sr. Cunha Vasconcellos -Portanto, dentro do prazo.
O SR. JOÃO NEVES - Não. O decreto é de 21 de março, quando o prazo
de prorrogação já estava findo.

O Sr. Cunha Vasconcellos - Se faltavam três dias para terminar o prazo,
dentro desse período baixou-se o decreto.
O SR. JOÃO NEVES - A ter de equiparar o estado de sítio ao de guerra, o
Governo poderia fazê-lo por três dias e não por noventa dias.

O Sr. Cunha Vasconcellos -Mas, estava ou não autorizado?
O SR. JOÃO NEVES -Durante o prazo e dentro da vigência do sítio.

O Sr. Acúrcio Torres - O nobre Deputado, Sr. Roberto Moreira, há dias,
já demonstrou, até, a redundância da mensagem. O Sr. Presidente da República usa-
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va destas palavras: "decretar o estado de guerra, durante o período de sua duração".
"Sua" o quê? Dele, estado de sítio, que também pedia.
O SR. JOÃO NEVES -Se o Governo carecia de suspender as garantias constitucionais, só tinha um caminho - prorrogar o estado de sítio com autorização da
Seção Permanente e convocar extraordinariamente o Poder Legislativo. O que não
podia era declarar o estado de guerra ex proprio Marte.

O Sr. Adalberto Corrêa - Estava autorizado pela Câmara. V. Ex~ deveria
ler o projeto aprovado, que autorizou insofismavelmente o Presidente da República a declarar o estado de guerra por 90 dias.
O SR. JOÃO NEVES - Projeto, parecer e mensagem são três vértices do
mesmo triângulo (muito bem), porque todos giram em torno da prorrogação do sítio e da autorização para decretar o estado de guerra dentro do prazo do sítio.

O Sr. Adalberto Corrêa -O Poder Executivo estava autorizado pela Câmara
a decretar o estado de guerra. A discussão de V. Ex~ em torno do parecer não tem
importância para o caso em debate.
O Sr. Acúrcio Torres - Tudo isso andou aqui tão claro quanto a afirmativa
do Sr. Deputado Pedro Aleixo. Já Líder da Maioria, quando da votação das emendas constitucionais, declarava S. Ex~ à Câmara - e tenho o seu discurso em mão
- que, em hipótese alguma, decretado ou não o estado de guerra, haveria suspensão
das imunidades parlamentares.
O Sr. Souza Leão - No Senado, houve idêntica declaração por parte do Líder do Governo.
O Sr. Acúrcio Torres- E o Sr. Pedro Aleixo falava autorizadamente.
O Sr. Pedro Aleixo -Nos debates que aqui travamos a propósito do projeto
relativo à prorrogação do estado de sítio e autorização para declarar equiparada
a estado de guerra a grave comoção intestina em que se encontrava o País, nesses
debates todos. nós expendemos nossa opinião e todos o fizemos animados do
mesmo espírito patriótico, que somente objetivava a segurança e a defesa das instituições. Chamado, nominalmente, à discussão pelo aparte do eminente colega Sr.
Acúrcio Torres, peço desculpas ao orador por ter interrompido sua brilhante oração, reservando-me o ensejo, que se me abrirá certamente, de subir à tribuna para,
então, poder apreciar este e outros pontos tão bem examinados por V. Ex~
O SR. JOÃO NEVES- Muito agradecido.
Era essa a situação do País nos últimos dias de março deste ano.
Fomos, entretanto, surpreendidos com o decreto de 21 do mesmo mês.
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Não é meu propósito, diante do vasto caminho a trilhar, nesta hora sobre todas delicada da nossa vida pública, insistir em tema já devidamente explanado no
magnífico discurso do Sr. Roberto Moreira. (Apoiados da minoria.)
Não fugirei, porém, a assinalar que, nos termos da mensagem de dezembro e
do voto da Câmara, o estado de guerra não passava de medida acessória; o principal era o estado de sítio, sobre cujas bases o Governo construiria a medida fictícia
do estado de guerra, mas isso apenas no curso de duração do primeiro.
O Sr. Cunha Vasconcellos - V.

Ex~

permite aparte?

O SR. JOÃO NEVES- Como não?!
O Sr. Cunha Vasconcellos - Não temos estado de guerra; temos estado de
sítio equiparado, estado de sítio agravado. A figura jurídica é esta.
O SR. JOÃO NEVES -O País, entretanto, viu o acessório subsistir independente do principal, que já sucumbira ao termo da sua vigência.
Mas, ainda quando o Poder Executivo se servisse, a tempo, da autorização
legislativa, na constância do sítio, uma coisa, Srs. Deputados, jamais poderia ser permitida: a suspensão das imunidades parlamentares.
Há por aí, entre os que desconhecem a estrutura do sistema representativo,
noções falsas acerca daquele instituto de Direito Público. Os profanos julgam as
questões técnicas com critério simplista. E, a essa falsa luz, a imunidade aparece
como privilégio odioso, como se fosse um escudo inviolável contra todos os procedimentos judiciais, criando-se para o representante da Nação o direito de praticar impunemente a totalidade dos delitos definidos pelas leis penais.
Aí, a contrafação da verdade. E daí a prevenção contra um dos instrumentos mais sutis que o engenho dos criadores de sistemas políticos inventou para
defesa e resguardo de um dos poderes do Estado.
Falando a uma assembléia de legisladores sobre matéria elementar de Direito
Público, não seria de bom gosto rememorar as origens da chamada imunidade parlamentar.
Não me furtarei, sem embargo, a assinalar que ela resultou da necessidade
de se defender o Legislativo contra os atentados, as ameaças e as vinganças do Executivo. Basta compulsar um autor inglês clássico, Blackstone. Para ele, os privilégios parlamentares tinham por fim subtrair os representantes às ofensas, não só de
seus concidadãos, mas especialmente à opressão da Coroa: "but also more especially
from being oppressed by the power o[ the Crown. "
Mas, como todos os institutos jurídicos, o da imunidade parlamentar sofreu
a rude influência do tempo.
Os doutrinadores desde cedo lhe emprestaram outro sentido - o do inconveniente de se subtrair o Deputado ao exercício de suas funções legislativas.
Mas ainda esse foi julgado demasiado frágil. Por isso, Rossi acerta em escrever: "La base giuridica della immunità parlamentare a noi sembra [onda ta in un piu
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largo priricipio: in quello che, coniando una frase di sapore inglese, si potrebbe dire
mutuo rispetto costituzionale dei corpi del/o Stato."
O grande jurista considera bem que o constitucionalismo dá a cada um dos
corpos do Estado uma característica própria, uma fisionomia particular que o
distingue dos outros. Assim, cada corpo estatal é formado por certos processos especiais, muitas vezes finíssimos e complicados, e as suas funções são determinadas e
harmonizadas com as demais. E foi para assegurar a vida tranqüila das assembléias
que se lhes acordou aquela forma especial de proteção.
Num trabalho recente, de 1931, Santi Romano é de parecer que a imunidade repousa "nel prindpio piu generale dell'independenza e del/a autonomia delle
Camere verso tutti gli altri organi e poteri del/o Stato ".
Orlando, há menos de três anos, assentava, com uma clareza própria da sua
linguagem sempre cristalina, que a imunidade se justifica, "come si giustifica
ogni istituto di diritto commune, cioe colla semplice ennuciazione di quella che
i romani chiamavano la ratio juris ". Isso quer dizer que, dada uma ordem jurídica
determinada, dela decorre imediatamente um conjunto de regras e institutos que a
ciência reduz a um sistema. E essas regras e institutos ligam-se àquele sistema ,e dele
derivam em virtude da simples lógica jurídica.
E é por isso que a imunidade parlamentar não constitui um jus singulare .
Tal é, Srs. Deputados, o conceito moderno desse instituto de Direito Público, despido, ao longo do caminho, das razões que o criaram. Como em quase todas
as conquistas do Direito,transformou-se o seu sentido profundo, outra luz iluminou
as suas determinantes, para dizer, numa palavra da moda, a sua existência se racionalizou.
Assim compreendida, a imunidade parlamentar perde o caráter, aparentemente odioso, de privilégio, que lhe empresta a concepção dos leigos e se integra
entre os elementos fundamentais à existência do Poder Legislativo, do qual faz parte inseparável e insubstituível.
E uma força do regime, que, dela privado, reduziria a majestade de um dos
órgãos da Administração à condição de desigualdade incompatível com o equihbrio
e harmonia indispensáveis à vitalidade do estado de direito.
No jogo dos poderes, cada um deles tem características específicas. Como
seria admissível um Executivo que não tivesse às suas ordens a força material?
Ou um Judiciário em que não se achasse resguardada a independência dos juízes'!
Quem ousaria dizer que a imunidade judiciária, consagrada expressamente
pela Carta de 1934, atenta contra o princípio da igualdade?
Já abroquelados com as prerrogativas da vitaliciedade, inamovibilidade e
irredutibilidade dos vencimentos, os magistrados não são também atingidos pela
suspensão de garantias. Se isso se desse, como diz bem o Professor Sampaio Dória,
"não conseguiriam os juízes exercer a sua missão quase divina."
O certo é, nessa matéria, considerar a imunidade parlamentar, quanto a judiciária, não um privilégio, mas uma conseqüência da separação dos poderes.
Dissipemos, ainda, uma idéia falsa difundida entre os que desconhecem a
estrutura do Direito Público - a de que a imunidade parlamentàr é um benefício
pessoal ao representante da Nação. Nada mais inexato. A esse respeito, Aurelino
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Leal definiu a matéria com uma precisão impecável ("Teoria e Prática da Constituição", p. 297): "A imunidade parlamentar não é garantia de direito, no rigor técnico
da expressão; é garantia de poder. O próprio nome o indica. A frase alude ao direito
abstrato. Quem diz imunidade parlamentar diz imunidade do Parlamento. Mas,
como toda abstração, esta só é capaz de produzir os efeitos que lhes são imanentes, tomando-se concreta, materializando-se, personalizando-se. Daí, a regra de que
os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos e não
podem ser presos nem processados senão nos termos do art. 20."
Mas Srs., não seria possível discutir, no Parlamento do Brasil, esse magno
problema, sem buscar a palavra do mestre dos mestres, a fonte mais alva e mais pura
da formação política e jurídica do Brasil, que é Ruy Barbosa. Ele fixou o mesmo
conceito com a maestria de sempre: "Segundo a doutrina inconcussa entre os constitucionalistas e imanente a todas as constituições, essa garantia, pessoal na sua incidência, é impessoal, institucional, nacional na sua razão e no seu objeto. Não é um
privilégio individual do representante; é um apanágio coletivo da representação. Não
é um interesse de ordem particular, mas um princípio de ordem pública."
Para ainda recorrer à autoridade de um eminente constitucionalista brasileiro, citemos Carlos Maximiliano, assinalando que "a imunidade parlamentar foi estabelecida por motivos políticos, tendo-se em vista o interesse público e não o particular; não constitui direito subjetivo e, sim, objetivo, não é um privilégio individual; fizeram-no prerrogativa de uma coletividade independente e vigilante."
Se eu quisesse alongar este debate, traria o testemunho das mais altas expressões da ciência do Direito Constitucional, em todo o mundo. Bastará que cite
apenas dois escritores da França. Um já é, sem dúvida, nesta matéria, clássico e a
ele recorreu Rui Barbosa, nas assentadas graves em que defendeu a vigência das
imunidades parlamentares, durante o estado de sítio. Trata-se de Eugêne Pierre,
no "Traité du Droit Poli tique". Diz ele:
"L 'inviolabilité qui couvre les membres des Chambres n'est pas un previlege
créé au profit d'une catégorie d'individus: c 'est une mésure d'ordre publique décretée
pour mettre le Pouvoir Législatif au déssus des ateintes du Pouvoir Exécutif".
O outro é Martin, que ensina:
"La Charte n 'a pas eu pour but de créer, en faveur d'aucun des membres
de la Chambre un privilege individue!, destructif du príncipe sacré de légalité devant
la loi; elle s'est arrêtée à des considerations d'une ordre plus élevée; illui a paru que
l'inviolabilité de chaque député pouvait seu! assurer l'indépendance de la Chambre
entiere; elle a cru que cette indépendance serait menacée le jour ou, à l'aide d'une
poursuite criminelle, l'un des mandataires du payx serait, sans des motifs les plus
graves, éloigné de cette enceinte; et, tout en reconaissant qu 'il y aurait danger à
laisser toujours la societé desarmée en présence du député, elle a posé les conditions
qui pouvaient tout à la fois garantir la liberté de la représentation nationale et les
intérêts légitimes de la vindicte publique. "
Aí tendes, Srs. Deputados, os fundamentos gerais do instituto político da
imunidade parlamentar.
Sei bem que estou repetindo noções comezinhas ao vosso conhecimento
profundo; não é, entretanto, para a Câmara que estou falando. Estou arrazoando
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perante a Nação, na defesa de uma prerrogativa, que não é individual de cada um de
nós, e, sim, pertence não só ao Parlamento como à própria estrutura do regime.
(Muito bem). Seria, Srs. Deputados, decretar a nossa própria dissolução por um ato
nosso, se viéssemos daqui a pouco votar uma licença para processar quatro dos nossos colegas que se acharri presos contra dispositivos da Constituição Federal.

O Sr. Botto de Menezes- V. Ex~ está desagravando a Nação brasileira.
O Sr. Diniz Júnior- Na opinião de V. Ex~
O SR. JOÃO NEVES - Se votarmos, não mais estaremos na presença de
uma Casa do Parlamento, porém diante de um ajuntamento ilícito, respeitado
apenas pelo Poder Executivo quando e como quiser.

O Sr. Botto de Menezes - Mera tolerância também.
O SR. JOÃO NEVES -Mas a tese fundamental que me traz à tribuna é verificar se ali imunidades parlamentares podem ser consideradas como garantias suspensíveis na vigência do estado de guerra.
Não tenho a menor dúvida em afirmar que, mesmo no caso de guerra externa, o princípio consagrado nos artigos 31 e 32 da Constituição resiste intacto à
suspensio de garantias, e por uma razão acima de todas: porque a imunidade não é
uma garantia, no sentido técnico da expressão. A emenda n<? 1, tratar1do da equiparação da comoção interior grave, com finalidades subversivas das instituições políticas e sociais, ao estado de guerra, prescreve que o decreto deve indicar as garantias
constitucionais que ficarão suspensas.
As Constituições de todos os povos consagram uma tábua de direitos individuais, a qual constitui um território inviolável ao arbítrio; mas a enumeração desses
direitos, mais ou menos larga, conforme a orientação que informou a decisão constituinte, não passaria de um mostruário inocente, se o próprio Estado não se
comprometesse a tutelá-los, por meio de um conjunto especial de garantias. Nele se
espelha o eterno conflito entre o poder exercido dentro das lindes legais e o abuso
de poder. Quase sempre alinhados no mesmo capítulo, direitos e garantias são, não
raro, objeto de sensível e lamentável confusão. Não há, porém, como confundi-los.
Basta recorrermos, pela sua clareza, à defmição do mais novo dos tratadistas argentinos e dos mais ilustres, o Professor Juan Carlos Rebora, na sua magistral monografia do ano passado:
"Las garantias no son otra cosa que los diversos medias de defensa,
de protección e de reintegración de los derechos, de las libertades o de las
condiciones de existencia que constituyen el reducto individual."
Sendo assim, a Lei Fundan1ental pode em certas circunstâncias suspender as
garantias. Há, entretanto, uma coisa que ela jamais pode suspender - os direitos,
(Muito bem.) Estes, de resto, não são criados pela Constituição; eles precedem o
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texto escrito. Já em 1892, no Senado argentino, o Senador Igarzábal o dizia admiravelmente:
"La Constitución no crea derechos: formúla declaraciones y crea
garantias."
Há um escritor brasileiro que conseguiu vazar em duas ementas cristalinas a
diferença entre direitos e garantias. Por fortuna nossa, quando ocupa a pasta da Justiça e Negócios Interiores o Professor Vicente Ráo, que com sua assinatura referendou o decreto, a S. Ex~ vou opor um dos seus mais notáveis colegas da velha Faculdade de São Paulo. Para o Sr. Sampaio Dó ria a diferença consiste no seguinte:
"1 <?, as garantias implicam a hipótese de abuso de poder; os direitos,
não;
2<?, nas garantias, o objeto é assegurar um direito declarado; no direito, é declará-lo."
A Carta de 16 de julho, essa então responde perfeitamente ao argumento
contrário, porque ali os direitos e garantias foram especificados no mesmo capítulo
11 do Título III -Dos direitos e das garantias individuais.
Assim, com perfeita exatidão técnica, definida a arquitetura do sistema, pergunto à Câmara se será possível confundir a imunidade parlamentar com uma
garantia que possa ser suspensa em conseqüência das declarações do estado de sítio
ou de guerra.
E a Câmara, pela voz de seus juristas, estejam assentados à direita ou à
esquerda deste recinto, não será capaz de responder senão pela negativa, isto é, que
a declaração do estado de guerra suspende garantias individuais, mas não suspende,
nem pode suspender, as imunidades parlamentares, porque elas não são garantias de
direitos. (Muito bem.)
O Sr. Moraes Andrade -V. Ex!! permite um aparte?

O SR. JOÃO NEVES- Com todo o prazer.
O Sr. Moraes Andrade - V. Ex~ não acha que, nesta maneira de discutir o
assunto, envolvendo os dois artigos constitucionais numa única denominação de
imunidades parlamentares, há o perigo de uma confusão lamentável?
Se V. Ex~ considerar com um pouco de atenção os dois artigos constitucionais, verá o seguinte: o primeiro prescreve a existência de um direito que o Parlamento tem, pela sua própria natureza, pela própria organização da separação dos
poderes. Esse direito é o da inviolabilidade dos Deputados por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. Não há circunstância alguma que o faça
suspender, e o Poder que o cassar cometerá o mais lamentável de todos os deslizes,
transformar-se-á na mais lamentável de todas as ditaduras.
O Sr. Barros Cassa! -É o que acontece nesta hora.
O Sr. Moraes Andrade -O segundo artigo, que se refere à não possibilidade
da prisão dos Deputados, sem licença prévia da Câmara, claramente prescreve
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uma garantia constitucional do direito anterior. Que V. Ex~ diga que a inviolabilidade é um direito constitucional e, por isso, intangível, concordo plenamente e,
neste particular, todo o brilhante arrazoado que V. Ex~ vem fazendo só serve para
alicerçar mais profundamente a verdade; mas que afirme que a impossibilidade de
ser o Deputado preso sem licença prévia da Câmara é um direito constitucional,
nego! Que isto não seja uma simples garantia do direito anterior, nego, e nego com a
minha consciência de estudioso do Direito, como a consciência de V. Ex~, de jurista e de mestre, o afirma!
O SR. JOÃO NEVES -Meu profundo pesar, Srs. Deputados, é que parta de
um homem de gerações novas e da peregrina inteligência do Sr. Moraes Andrade a
enunciação dessa tese que atenta, mais do que qualquer outra, contra a majestade
do Poder Legislativo! (Muito bem.)

O Sr. Acúrcio Torres -É mais de lastimar que tal doutrina seja esposada por
um representante do Partido Constitucionalista de São Paulo!
O SR. JOÃO NEVES - Vejam, Srs. Deputados, a lamentável situação em
que nos encontramos, para justificação do arbítrio. Enquanto o Sr. Moraes Andrade, que especiosamente cinde a imunidade nos seus dois termos -a inviolabilidade
política e a incolumidade pessoal do Deputado - para considerar que a primeira é
absoluta e a outra é uma simples garantia, suspensível, como as demais, na vigência
do estado de guerra, o nobre Relator do parecer, Sr. Alberto Alvares, pensa de maneira inteiramente oposta, pois sustenta que os Deputados são invioláveis por seus
votos, mas respondem pelas opiniões e palavras que emitirem nos seus discursos!
Vou ainda responder ao nobre Deputado por São Paulo. S. Ex~ veio a talho
de foice sobre o meu desejo.
A imunidade parlamentar compõe-se de dois termos: inviolabilidade política e incolumidade pessoal.
Pela primeira, ao teor do disposto no art. 31 da Constituição Federal, o
Deputado é irresponsável por suas opiniões, palavras e votos; e pelo art. 32 o Deputado, a não ser no caso de flagrante delito em crime inafiançável, não pode ser
preso, sem licença da Câmara respectiva.
São os dois termos da imunidade; mas, precisamente, a imunidade que o Sr.
Pontes de Miranda, no seu último livro "Comentários à Constituição de 16 de Julho", chama felicidade imunidade processual, essa imunidade tem maior importância do que o primeiro termo. E por uma razão: se o estado de guerra suspendesse a
incolumidade pessoal, que valor teria a prerrogativa de podermos, irresponsavelmente, emitir aqui as nossas palavras, opiniões e votos? Não chegaríamos a falar, a opinar e muito menos a votar.

O Sr. Moraes Andrade- Já que V. Ex~ fez a pergunta, há de me dar o direito de resposta.
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O SR. JOÃO NEVES - Com muito prazer. V. Ex~ só me honra com seus
apartes.

O Sr. Moraes Andrade - Direi a V. Ex~, com muita simplicidade e muita
precisão: o fato de o Deputado ser inviolável por suas opiniões, palavras e votos, no
exercício do mandato, direito que é básico no sistema de separação dos poderes, faz
que o Governo não possa responsabilizar-nos, nem punir-nos por aquilo que
dissermos nesse exercício. Quer dizer: o Governo não poderá sequer processar-nos
para tornar-nos responsáveis por essas opiniões, palavras e votos.
O SR. JOÃO NEVES -Nesse ponto, V. Ex~ diverge do Sr. Alberto Alvares.

(Apoiados.)
O Sr. Moraes Andrade - Não estou defendendo o parecer do Sr. Alberto
Alvares.
O SR. JOÃO NEVES -Acredito; faço essa justiça a V. Ex~

O Sr. Moraes Andrade - O que digo, entretanto, é o seguinte ...
O Sr. Arthur Santos - A própria Minoria repudia o parecer do Sr. Alberto
Alvares.

O Sr. Moraes Andrade - V. Ex~s me perdoem, mas não posso, nem devo,
nem quero, no momento, discutir o parecer do. Sr. Alberto Alvares. Sou chamado à
autoria pelo nobre orador. Quero dizer qual o meu pensamento e por que não acho
que a suspensão da garantia constitucional, de não podermos ser presos sem licença
da Câmara, importe uma violação do direito constitucional.
O Sr. Presidente- Atenção! Está com a palavra o Sr. Deputado João Neves.
O Sr. Moraes Andrade - Tenho licença do orador. O fato de poder ou não
ser preso o Deputado é apenas um dos meios normais de se fazer efetiva aquela inviolabilidade, mas nem é único nem é necessário. Daí, o poder conceder-se a licença
para o processo e a prisão, sem se renunciar à inviolabilidade, que é realmente irrenunciável
O SR. JOÃO NEVES -Não desejo revidar, de pronto, as considerações que
acaba de fazer o meu brilhante colega Sr. Moraes Andrade. A contestação que já
opus a S. Ex~ basta. Pelo restante de minha oração, S. Ex~ verá ainda mais profundamente destruídos os seus argumentos.
A realidade é que, quanto à suspensão de imunidades parlamentares na
vigência do estado de sítio, já na primeira República Ruy Barbosa esgotara completamente todo o arsenal das demonstrações constitucionais. A matéria ganhou os fo-
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ros de um axioma, desde que o genial tribuno brasileiro patrocinara, dos tribunais
ao Congresso, em páginas que ficarão imortais, a doutrina ortodoxa.
Não seria renovável a instância desses debates. Se hoje a discussão se reabre
é porque, em virtude da reforma constitucional de 1935, um novo instituto jurídico
despontou e a sua aplicação ensaia os primeiros passos. É o estado de guerra, estado
de guerra "sui generis", como timbrou em classificá-lo -com exatidão - o nobre
Ministro da Justiça, em seu recente discurso no Instituto da Ordem dos Advogados.
O Sr. Cunha Vasconcellos - É um estado de sítio agravado. Dele já cogitaram vários autores.
O SR. JOÃO NEVES - Criando uma ficção, a Carta reformada, no fundo,
apenas, segundo alguns,· exacerbou as prescrições referentes ao estado de sítio,
quando a comoção interior tivesse por objetivo não só alterar a ordem pública como
a social, em vigor. Não foi feliz a caracterização do texto, porque nada mais difícil
do que demarcar os limites entre o social e o político, a tal ponto a estrutura de
ambos se confunde. Se o legislador queria pôr fora do sistema de garantias o comunismo, devia precisá-lo corájosamente no texto, porque, do contrário, todas as
tendências de socialização progressiva, que não atacam o cerne da democracia,
podem ser, amanhã, objeto de uma proscrição injusta. A meu juízo, não é simplesmente a maior ou menor soma de modificações no tecido das conquistas sociais
que extrema qualquer dos regimes avançados dos cânones propriamente democráticos.
O que contravém fundamentalmente os preceitos do regime é o fato de se
tentar implantar num país, pela violência, um sistema monopartidário, o que importa na supressão do direito de livre escolha, apanágio das democracias.
Cada grupo político recorre ao julgamento das urnas, defende as excelências do seu programa, impetra do povo a sua confiança e o seu voto. Este é que decide, inapelavelmente, em épocas determinadas, dos rumos a serem dados aos destinos da Nação, para a direita ou para a esquerda. Se a massa da opinião quantitativamente apurada não prevalecesse na seleção dos valores individuais e programáticos, então a democracia teria entrado em definitiva falência e a opinião de minorias
audaciosas se sobreporia à das maiorias inertes ou covardes. E é essa, a meu ver, a
maior virtude do regime - a de permitir retificar a cada passo o traçado na marcha
dos povos. Nenhum agregado humano segue uma linha inflexível. As retilíneas
coletivas são ilusões óticas do historiador, que as contempla a longas distâncias.
Quase sempre, elas se decompõem em curvas caprichosas ditadas pelo imprevisto
dos acontecimentos, quando não pela superveniência de novas necessidades públicas. E é para impedir que a teimosia dos geômetras de gabinete condene as nações,
por falsa coerência, à esterilidade ou ao risco de atitudes artificiais, que a consulta
eleitoral intervém periodicamente na vida cívica, trazendo às esferas do Governo o
clamor dos imperativos de cada fase. A Inglaterra alternou uma administração conservadora com outra trabalhista. A Bélgica vem de estar sob um governo nitidamente de esquerda, implantando as reformas do seu programa. A Espanha, depois de um
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governo de direitas reacionárias, foi devolvida, por uma espantosa maioria de sufrágios, às diretivas esquerdistas, a ponto de saírem da cadeia para o Parlamento numerosos presos políticos. A França recém-inaugura uma época socialista na forma do
último pronunciamento eleitoral.
Não sei se isso será um bem ou um mal. Assinalo simplesmente as decorrências inevitáveis do regime representativo, quando o sufrágio universal decide livremente entre o jogo das opiniões.
Fora daí, Srs. Deputados, recairemos irremediavelmente na deformação do
sistema vigente, pela fascistização do Governo.
O que por agora nos interessa provar é que, mesmo real, o estado de guerra
não suspende jamais a imunidade parlamentar.
Basta ler a emenda n? l, que autoriza a equiparação da comoção interior
grave ao estado de guerra. Que diz ela? Que o decreto de equiparação indicará as
garantias constitucionais que ficaria suspensas durante a medida excepcional.
Ora, nenhuma confusão é possível entre garantia constitucional e imunidade
parlamentar. São na técnica jurídica quantidades inassimiláveis. E, em face da nossa
Carta Fundamental, a sua heterogeneidade ressalta da própria seriação dos capítulos. Os direitos políticos e os direitos e garantias individuais ocupam o Título III.
A imunidade parlamentar está definida nos arts. 31 e 32 do capítulo II, que prescreve quanto ao Poder Legislativo.
Mas a imunidade jamais poderia ser confundida com uma garantia de direito.
Ela decorre nitidamente da separação dos poderes e com um deles se identifica com
todas as características da inerência. Descamps disse, com admirável precisão: "Les
imunités parlementaires se rattachent intimement aux exigences primordiales du
régime représentatif et au jeu normal des institutions dans les gouvernements
constitutionneles. Elles tiennent à économie de la division de pouvoirs et au principe
de la souveranie legislative. "
E Aurelino Leal, depois de longa e perfeita exposição da doutrina, remata,
nesta ementa digna de encerrar a matéria: "Imunidades parlamentares são uma
coisa. Garantia constitucional é outra."
Mas, não é preciso colher a água pura na torrente dos tratadistas, onde ninguém encontrará neste particular um heresiarca. Basta ter diante dos olhos o
próprio texto da nossa Lei Magna.
O § 2? do art. 3 2 mataria todas as dúvidas, se elas pudessem existir. Dispõe
ele: "Em tempo de guerra, os Deputados, civis ou militares, incorporados às forças
armadas, por licença da Câmara dos Deputados, ficarão sujeitos às leis e obrigações
militares."
Ess~ é a única restrição constitucionalmente imposta às prerrogativas do
mandato. E a única que a Constituição autoriza na vigência do estado de guerra, e
essa mesma - note-se bem - só se refere aos Deputados incorporados às forças armadas e com licença da Câmara.
Portanto, todos os Deputados não incorporados às forças armadas não estão
privados das prerrogativas inerentes ao seu mandato. Pode o canhão troar dentro
das fronteiras, à frente das tropas estrangeiras invasoras e a imunidade resiste à própria lufada da guerra estrangeira.
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Aplica-se à exegese do texto um velho brocardo jurídico, cujo acerto é confirmado pela sua própria ancianidade: unius inclusio, exclusio alterius.
Portanto, todos os Deputados não incorporados às forças armadas e com licença da Câmara, conservam as prerrogativas inerentes ao mandato, mesmo no caso
de guerra externa.
Pode o canhão troar dentro das fronteiras. à frente de tropas estrangeiras invasoras, e a imunidade resistirá à própria rajada da guerra.
É de tal modo isso verdade, Srs. Deputados, que os povos que já souberam
extremar o domínio do Direito do âmbito do arbítrio e da violência, como a
França, chegaram, durante a conflagração européia,à conclusão assinalada no livro
de Eugêne Pierre. Doze Departamentos da grande nação latina estavam invadidos.
Praticament~ o canhão ribombava nos arredores de Paris. Pois bem; sabeis o que os
Deputados e Senadores franceses reclamaram, por intermédio da Presidência da Câmara e do Senado, ao Ministro da Guerra? Que não os deixasse prender? Não, Srs.
Deputados; isso jamais passaria pela cabeça de um estadista francês, ainda quando,
como Clemenceau, tivesse a responsabilidade de salvar a sua Pátria e a civilização
ocidental. Sabeis que reclamaram? Que suas cartas não fossem violadas pela censura.
Foi essa a bagatela, a única parcela da grande prerrogativa atingida por força de
determinações do Estado-Maior Francês.
E, diz Pierre, durante a guerra européia, o Governo reconheceu que o princípio da inviolabilidade parlamentar não permitia, mesmo em estado de sítio, submeter à censura militar a correspondência dos representantes do País.
Algumas infrações se tendo, entretanto, produzido, o Sr. Paul Deschanel,
então Presidente da Câmara, protestou junto ao Presidente do Conselho, ao qual o
Ministro da Guerra fez chegar, em 15 de maio de 1916, uma carta contendo a
seguinte declaração, que desejo fique consignada nos Anais desta Casa como um
grande padrão a seguir:
"Para evitar a renovação dos erros cometidos, uma nota foi dirigida
pelo Grande Quartel General aos exércitos, lembrando-lhes que a correspondência proveniente ou destinada a um membro do Parlamento não devia ser
aberta."
Mas nenhum instituto jurídico procede de concepções cerebrin:as. A regra de
direito apenas consagra uma necessidade imposta pela existência social. Em verdade,
os princípios, que acabam por dominar soberanamente a existência coletiva, promanam do fato, que é a sua matéria plástica. Não é assim, por mera simetria, que as imunidades do Parlamento alcançaram a consagração universal dos textos e muito
menos porque elas se conservam intactas ainda no caso de guerra. Tudo nasce de um
motivo irremovível -ser o Legislativo, mesmo em tal circunstância, o poder que fiscaliza os atos do Executivo, concedendo-lhe, reduzindo-lhe ou negando-lhe os créditos militares, examinando as contas na aplicação dos créditos votados, decidindo
se a guerra deve continuar ou autorizando o Presidente a fazer a paz, resolvendo em
definitivo sobre os tratados. Mesmo durante a guerra, é o Legislativo que compõe
dois terços dos juízes do tribunal especial que há de julgar o Chefe do Estado pelos
crimes por ele praticados. Se, assim, a imunidade dos legisladores sucumbisse ao
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simples ato de declaração de guerra, o Presidente da República teria praticamente
assegurada a impunidade pelos delitos funcionais.
Nem se argumente com o disposto no art. 161 da Constituição Federal, pois
ali o que se permite em estado de guerra é a suspensão de quaisquer garantias que
possam prejudicar a segurança nacional. Ora, não sendo a imunidade uma garantia,
como já deixamos evidenciado, não há como sujeitá-la à regra daquele preceito.
Mas não para a torrente contrária à tese jurídica que amparou ato da prisão
dos parlamentares.
Há uma palavra oficial que destrói a doutrina equiparadora da imunidade às
garantias suspensíveis pelo estado de guerra. É a própria mensagem do honrado Sr.
Presidente da República à Seção Permanente do Senado. Nesse documento, S. Ex~
afirma que os membros do Legislativo· detidos "estavam organizando, sob a
proteção das regalias inerentes ao respectivo mandato, nova e iminente eclosão violenta das atividades subversivas."
B, portanto, o Poder Executivo a reconhecer que as regalias são inerentes ao
mandato. Ora, quem diz inerente diz inseparável. Vieira, o grande mestre da língua,
escrevia: "A brancura é inerente à neve."
Mas, não foi só o Executivo quem o disse. Disse-o também o Poder Legislativo, nas duas Casas em que se reparte.
Aqui, o meu eminente colega e brilhante representante de Minas Gerais,
ilustre Líder da Maioria, Sr. Pedro Aleixo, declarou, por ocasião de se discutir a
emenda n? 1, que a imunidade parlamentar, a seu juízo, não era compreendida
entre as garantias suspensíveis durante o estado de guerra.
Dirá S. Ex~ que pela sua boca não falou a palavra oficial, mas eu nego,
porque S. Ex~ não tem o direito de emitir juízo sobre assunto tão grave sem traduzir o sentimento geral dos seus correligionários, que formam a Maioria da Câmara, e
o do próprio Governo da República, cujo pensamento S. Ex~ espelha entre estas
bancadas.
Mas, quando não fosse assim, quando não pudesse invocar a palavra do Líder
da Maioria, eu me contentaria de ficar com a palavra do Deputado Pedro Aleixo, que
é um brilhante espírito de jurista, e eu talvez preferisse a manifestação espontânea e
irreprimível de sua consciência de homem da lei ao seu pronunciamento como chefe da Maioria parlamentar. (Muito bem.)
Mas, lá na outra Casa do Poder Legislativo estão de tal modo ancoradas no
fundo da consciência política brasileira essas noções, graças ao longo apostolado de
Ruy Barbosa, que o Sr. Valdomiro Magalhães, eminente Líder da Maioria no Senado da República, interpelado pelo Senador Villasboas, declarou que não se assustasse
S. bx~, porque as imunidades parlamentares não seriam alcançadas pela decretação
do estado de guerra.
Se consultarmos a discussão da emenda n<? 1 no Senado, teremos de verificar, efetivamente que, levantada a dúvida pelo Sr. João Villasboas, logo encontrou
a réplica do Sr. Valdomiro Magalhães, ilustre líder daquela Casa Legislativa, afirmando, em aparte: "Daí, a conclusão de que as imunidades não podem ser retiradas."
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Ainda há dias, quando se votou a prorrogação do estado de guerra, o Sr.
Valdomiro Magalhães, sobre cujo caráter, figura moral, inteligência clara e dignidade pessoal a Câmara tem um juízo uniforme (apoiados),. o Sr. Valdomiro Magalhães dizia de novo que o estado de guerra não suspendia as imunidades parlamentares.
Agora, Srs. Deputados, se assim pensa o Poder Executivo, se assim pensa o
Poder Legislativo, como vou eu compreender que a Câmara se reúna e dê licença
para processar quatro dos nossos colegas, quando eles estão ilegalmente, arbitrariamente, inconstitucionalmente presos?
A medida liminar era e tem de ser a soltura dos Deputados, porque isso é
que os reintegra no gozo de uma das regalias inerentes ao mandato; e, enquanto isso
não se der, o voto da Câmara para concessão da licença será mais um ato de violência e de arbítrio e - eu diria, sem nenhum desrespeito a meus eminentes pares um crime praticado contra a Constituição. (Multo bem. Palmas.)
Prevejo o argumento dos adversários da imunidade parlamentar, apresentando-a ao paladar dos incultos como valhacouto dos inimigos do próprio regime de
que decorrem. Nada mais falso ou mais sofístico.
Não, Srs. Deputados, não é assim, não podia ser assim, porque a imunidade
não é nem poderia ser absoluta. Quando se ouvem certos exegetas profanos, doutrinando à sobremesa, que o Deputado pode matar, esfolar, conspirar, caluniar ou furtar, que nada lhe acontece, não é possível fugir à filosofia de Apeles.
E não é assim nem o podia ser, por uma simples razão, porque a imunidade
não é absoluta. Ela se reduz a não se poder prender nem processar o Deputado ou o
Senador, sem licença prévia da respectiva Câmara. E ainda há em todas as Constituições uma outra exceção quanto à incolumidade pessoal. É a que decorre da prisão em flagrante por crime inafiançável. E ainda aí o interesse social decide o conflito entre os dois institutos, primando a prisão preventiva que supera a própria imunidade congressual.
Aí tendes, Srs. Deputados, demonstrada à saciedade a tese ortodoxa em matéria de imunidades parlamentares.
À face .dela, não é possível deixar de impugnar o ato do Governo, como contrário ao texto constitucional, profundamente golpeado com a detenção dos cinco
parlamentares.
Estavam eles incursos na Lei de Segurança?
Não há como dissimular o dever da polícia. Deveria pedir licença à Seção
Permanente do Senado, e só então poderia prendê-los. Nem se diga que a Capital
da República ardia nas chamas da guerra civil e que o Executivo podia se abrigar
sob o jus necessita tis a que se refere o nobre Relator da matéria. Não. Não era essa
a situação, ainda quando nas trevas a conspiração preparasse novo golpe contra as
instituições. Não sou um teorista ingênuo nem me seduz o formalismo dos protocolos. Fico dentro estritamente dos acontecimentos para verberar a conduta do poder
público nesta questão.
Há ainda a confusão lamentável no espírito legislativo entre estado de
guerra e estado de sítio.
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Para muitos, o estado de guerra, como disse há pouco o nobre representante
do Território do Acre, é o estado de sítio agravado.
O Sr. Cunha Vasconcellos -Para outros, basta a declaração de guerra para
que virtualmente todas as garantias se encontrem suspensas?

O SR. JOÃO NEVES -Para outros, basta a declaração de guerra para que
virtualmente todas as garantias se encontrem suspensas.
Restabeleçamos a pureza das noções jurídicas.
O Sr. Cunha Vasconcellos -Continuarei a ouvir V. Ex~ com muito prazer.

O SR. JOÃO NEVES -A güerra não se inventa nem se cria a ratione. Abrase ao acaso um tratado qualquer de Direito Internacional Público para se encontrar
uma defmição exata.
Que é estado de guerra?
O Sr. Cunha Vasconcellos - Não há duas definições iguais. Todas divergem.

O SR. JOÃO NEVES- Vou dar a V. Ex~ uma definição cristalina.
Bonflla conceitua:
"La guerre est un état de fait contraíre à l'état normal de la communauté intemationale, que est la paix, état de fait dont la résohttion, la fin, le
but ultime est cette paix elle-même".
Mas há um paradoxo na vida do Direito Internacional, porque a guerra, que é
a negação do direito, está regulada por leis e até por tribunais.
Desencadeada uma guerra externa, o Governo pode, imediatamente, declarar
o estado de sítio, mas também pode não fazê-lo, porque o estado de sítio não é conseqüência do estado de guerra, nem o estado de sítio é inseparável do estado de
guerra.
Durante a conflagração européia, a França, que declarou o estado de guerra
em 2 de agosto, só declarou o estado de sítio a 4 de agosto, atingindo todo o território.
O Sr. Cunha Vasconcellos - E vice-versa. Pode-se declarar estado de sítio e,
em seguida, estado de guerra, como aconteceu na América do Norte, por ocasião
da Guerra de Secessão.

O SR. JOÃO NEVES - Aqui, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha,
ninguém entendeu que o estado de sítio decorresse automaticamente do estado de
guerra, tanto assim que a Comissão de Justiça da Câmara apresentou projeto para
que fosse declarado o território do País em estado de sítio. O então Deputado Manoel Villaboim disse, com extrema clareza:
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"Se a agressão estrangeira constitui um casus belli, tanto que a
Constituição manda no art. 48, n? 8, que o Presidente, verificada ela, declare imediatamente a guerra, é indubitável que as garantias constitucionais não
se suspendam pela simples proclamação de estado de guerra".
Na mesma ocasião, falando perante o Senado, Ruy Barbosa assinalava que o
Brasil, durante todo o período da guerra do Paraguai, não declarou o estado de sítio.

O Sr. Cunha Vasconcellos- Na guerra temos três situações diversas: a guerra
civil; a guerra internacional e o estado de guerra intestino.
O SR. JOÃO NEVES - Alcorta defme bem a guerra e faz a distinção exata
entre guerra internacional, civil e civil internacional.
Mas, em qualquer delas, e é isso que a Câmara precisa ver- guerra externa,
guerra civil, ou guerra civil internacional-, é necessário, para que haja suspensão das
garantias, a declaração do estado de sítio, porque o estado de sítio não decorre do
estado de guerra. Na atualidade brasileira, estamos invertendo a concepção do Direito em matéria de situações excepcionais.

O Sr. Cunha Vasconcellos -Na Alemanha, o art. 48, que determina o estado de guerra, estabelece, precisamente, quais as garantias que são suspensas, enumerando-as, uma por uma.
O SR. JOÃO NEVES - Nós estamos invertendo na atualidade brasileira as
concepções européias em matéria. de situações excepcionais. Em 3 de agosto de
1914, a França declarava o estado de guerra, mas só a 4 declarava o estado de sítio
para todo o país e as colônias. Lá a guerra, a guerra real, a guerra estrangeira, não
determinava medidas de segurança interna suficientes. Aqui, não basta o estado de
sítio e o legislador da reforma equipara a comoção intestina ao estado de guerra,
alargando o campo das restrições. Comentando a situação do seu país naquela
época, Barthélemy escreveu: "On connaisait bien une situation que l'on appellait
l'état de guerre. Elle est moins grave que l'état de siege". Para o preclaro jurista
francês, o estado de sítio aplicado onde não havia operações militares não passava
de um estado de guerra fictício.
Pois, mesmo assim, em plena guerra e com a sobrecarga do estado de sítio,
nem o Senador Charles Humbert, acusado de entendimento com o inimigo, nem
Caillaux nem Malvy, inculpados de alta traição, foram processados ou presos sem
que as câmaras procedessem à "levée des immunités".
Estamos, portanto, vivendo de uma doutrina oposta, porque consideramos
o estado de guerra mais grave do que o estado de sítio.

O Sr. Adalberto Corrêa- E mais útil, no caso brasileiro.
O SR. JOÃO NEVES -Mas, na técnica jurídica, não.
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O Sr. Adalberto Corrêa -Estamos num momento sui generis, excepcional,
diante do extremismo de doutrinas novas, subversivas à ordem social. V. Ex~ está
fazendo um confronto que não é verdadeiro.
O SR JO.i\.0 NEVES - Em face do caso em exame, não poderíamos conceder a licença para o processo, por uma razão acima das demais -porque os Deputados estão ilegalmente presos. O Poder Executivo violou a incolumidade pessoal
dos representantes da Nação. Soltos que estivessem, em obediência ao texto da Lei
Fundamental, concederíamos para todos a licença pedida, ainda que a prova apresentada não chegue a ser sequer indiciária, recaindo na simples e desarrazoada suspeita.
Concederíamos, porém, a licença, com o fito de que os membros do Legislativo voltassem a esta Casa com a sentença do Judiciário na mão, reintegrados na confiança
integral dos seus concidadãos.
Não é uma escusa partidária a que ora formulamos. É a defesa de um princípio sagrado, sem o qual o regime desaparece pela supressão de uma das suas características substanciais.
Porque a imunidade parlamentar é uma combinação binária, dentro da qual
se abriga tanto a irresponsabilidade de opinião como a inviolabilidade pessoal.
Neste caso, sujeito ao voto da Câmara, o que se pede é a licença para o processo.
Até aí, nada a impugnar. Seria um fato banal na vida do Poder Legislativo, se os Deputados não se encontrassem detidos há mais de três meses, sem que se verificasse
o flagrante ou a autorização do órgão competente.
A prisão e o processo são coisas diversas, mas, no caso, não podemos recindi-las em frente das prerrogativas inerentes ao nosso mandato, sob pena de nos anularmos a nós mesmos e de imolarmos a própria estrutura do regime.
Eis, Srs. Deputados, o que me tocava dizer no respeitante aos princípios de
Direito e aos acontecimentos de 23 de março, em frente do texto constitucional.
Já agora chegou o momento, que há muito desejo, de enfrentar a prova de
que tanto alarde se fez contra os parlamentares detidos.
Vou examiná-la com absoluta serenidade e desmontar peça por peça esse
castelo de cartas.
O que me dói e impressiona, como representante da Nação, é que se tenha
arquitetado contra os Deputados presos uma acusação fundada nessa inanidade processual, que são os bilhetes juntos e as testemunhas contratadas para depor.
O Sr. Cunha Vasconcellos - V.

Ex~

provará isso.

O SR. JO.i\.0 NEVES -Vou provar, à saciedade, e até o nobre Deputado
vai-me acreditar quando S. Ex~, com a sua consciência de jurista, acompanhar
passo a passo a minha exposição.
O Sr. Cunha Vasconcellos - Não estou discutindo a legalidade da prisão.
Discute-se a licença para processar. São coisas completamente diversas.
O SR. JO.i\.0 NEVES - Começo pelo exame da matéria referente ao Sr.
Deputado João Mangabeira.
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Em que se funda a acusação contra o ilustre representante da Bahia? Em trechos de cartas, que se diz terem sido endereçadas pelo Sr. Ilvo Meirelles a Luiz Carlos Prestes e em três testemunhas, que vou analisar.
De início, estranho as imensas contradições existentes entre o parecer do
Sr. Deputado Alberto Álvares e o do Senador Cunha Mello, Relator da matéria na
Seção Permanente.
Vamos devagar.
Que afirma o Procurador Criminal da República em sua requisitória a respeito do Deputado João Mangabeira? Diz ele possuir "elementos que provam a
ação desse Parlamentar, após os acontecimentos de novembro, ao lado dos chefes
revoltosos ainda foragidos."
A teor dessa asserção, a responsabilidade criminal do Sr. João Mangabeira
resultaria de atos posteriores à sedição de 27 de novembro, reduzido o seu delito à
prestação de auxílio aos chefes foragidos ou à prática de novas maquinações contra
a segurança do Estado.
Não é preciso forçar o sentido das palavras para se chegar à conclusão de que
o Deputado baiano·não teria participado de forma alguma da insurreição explodida
nos Estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte e nesta Capital.
Cotejemos a palavra do Ministério Público com a do honrado Relator, Sr.
Alberto Alvares. Diz o parecer:
"Diante do íntimo contacto do Deputado João Mangabeira com os
elementos que preparavam a revolução, em face das suas ligações estreitas
com os principais diretores da propaganda revolucionária, seria razoável concluir que não estivesse a par do que se estava processando? O contrário
não é que se deve supor?"
Assim, embora no terreno das interrogações, o nobre prolator do parecer
sustenta que a responsabilidade do Sr. João Mangabeira decorre da conspiração, de
que resultaram os acontecimentos de novembro.
É um duelo de contradições fundamentais entre o Ministério Público e a
maioria da ilustre Comissão de Justiça. O parecer excede o Procurador da República. Onde o Procurador diz - esfola! - o Relator diz - mata! E desta forma a Câmara assiste a um espetáculo doloroso e inédito nos seus Anais, um parecer sobre
licença para processo de Deputados, convertido em libelo-crime acusatório, chegando ao cúmulo de agravar a responsabilidade penal dos Deputados presos!
.Mas não é só com o representante da Justiça que se encontra em aberto
dissídio o Relator da Comissão de Justiça. S. Ex~ tem contra as suas conclusões os
próprios termos da mensagem endereçada pelo eminente Chefe da Nação à Seção
Permanente do Senado, logo depois da prisão.
Diz aquele documento que o Governo se viu na contingência de deter o
Senador Abel Chermont e os Deputados João Mangabeira, Domingos Vellasco,
Abguar Bastos e Octavio da Silveira, por estarem aqueles membros do Poder Legislativo "organizando, sob a proteção das regalias inerentes ao mandato, nova e iminente eclosão das atividades subversivas das instituições políticas e sociais".
Na ânsia de arrastar à barra do tribunal o Deputado João Mangabeira, o Relator contradiz o Presidente da República e o Ministério Público, pretendendo, ao
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contrário do que aqueles asseguram, apanhar nas malhas da repressão o Sr. João
Mangabeira como um dos responsáveis pela sedição extinta.
Diga-me a Câmara como vai resolver? Que tese vai sufragar? A do Poder Executivo e do Ministério Público ou a do nobre Relator do parecer?
Essas divergências assim profundas já seriam um motivo suficiente para a denegação da licença.

O Sr. Botto de Menezes -Na própria Comissão não houve ninguém com coragem suficiente para subscrever integralmente o parecer.
O SR. JOÃO NEVES - O nobre Relator assenta as suas conclusões em
grande parte sobre as cartas de Ilvo Meirelles a Luiz Carlos Prestes.

O Sr. Cunha Vasconcellos - E nas declarações e discursos neste recinto, fazendo profissão de fé extremista.
O SR. JOÃO NEVES- Vamos examinar aqueles documentos.
Em primeiro lugar, a Polícia não provou que o Deputado João Mangabeira
conhecesse o Sr. Ilvo Meirelles. Era essa uma circunstância importantíssima para se
avaliar da procedência das informações do Deputado Mangabeira nas manobras
conspiratórias. Em nenhuma das cartas Ilvo Meirelles diz ter falado a João Mangabeira. Há sempre de permeio outras pessoas mencionadas, quando não.simples pseudônimos. Não basta que alguém se refira a mim em um documento qualquer. para
que daí resulte a minha interferência neste ou naquele ato, mesmo lícito. Não fora
assim e não haveria quem escapasse amanhã à sanção penal.
Mas desçamos ao texto das cartas. De que tratam todas elas no tocante ao
Deputado João Mangabeira? Apenas aos habeas-corpus impetrados pelo Deputado
baiano. Nada mais.
Desafio o honrado Relator do parecer a que me aponte uma só referência à
atividade subversiva do Sr. João Mangabeira, nas cartas de Ilvo Meirelles.
Mas, Sr. Presidente, impetrar um advogado, Deputado ou não, habeas-corpus
constitui crime? Seriam os meus colegas capazes de condenar Ruy Barbosa porque,
há mais de quarenta anos, durante a revolta da esquadra, advogou perante o Supremo Tribunal Federal, por via também de habeas-corpus, a soltura de muitos dos presos políticos à ordem do Marechal Floriano Peixoto, inclusive o então e hoje Deputado que me ouve, o ilustre Sr. J. J. Seabra?

O Sr. Adalberto Corrêa- Mas por motivos políticos, que não são os motivos
atuais.
O SR. JOÃO NEVES - Esquecem acaso que Ruy mesmo disse naquela oração magistral à face dos nossos mais altos juízes que ao advogado não era preciso
simpatizar com a causa para defender os réus?
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O Sr. Cunha Vasconcellos -Defendendo o inimigo, o adversário político.
O Sr. Adalberto Corrêa - A verdade agora já é outra, pois quem não estiver
decididamente neste momento contra os comunistas estará com eles a auxiliar os
traidores da Pátria.
O SR. JOÃO NEVES - Não confunda V. Ex~ Nós não estamos com eles,
nem muito nem pouco. Estamos ao serviço da justiça, que não é incompatível
com a repressão.

O Sr. Botto de Menezes - É uma conclusão forçada a do Sr. Adalberto
Corrêa.

O Sr. Adalberto Corrêa - Não me refiro a V.

Ex~,

mas a conclusão é verda-

de ira.
O SR. JOÃO NEVES (para o Sr. Adalberto Corrêa) - V. Ex~ verá daqui a
pouco o meu pronunciamento formal acerca do movimento de novembro e verificará como ele é límpido, corajoso e preciso. Não me julgue precipitadamente. O
que eu não posso é, a pretexto de combate ao comunismo, consentir que se imole
com os nossos votos um dos homens de maior talento que já produziu a Nação brasileira. (Apoiados. Palmas.)

O Sr. Diniz Júnior
Ou, então, que sob o fundamento da defesa .das
liberdades públicas, deixemos livres os comunistas, para que façam o que bem
entendam do nosso País.
O Sr. Souza Leão -Todos sabem que o Deputado João Mangabeira não é
comunista.

O Sr. Diniz Júnior -O argumento não é pessoal; falo em tese.
(Há vários apartes.)
O Sr. Presidente- Atenção! Está com a palavra o Sr. Deputado João Neves.
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, creio ter sido muito claro. Suponho
que as minhas palavras não se prestam a exaltações. Disse e repito que a Minoria
parlamentar, pelo seu voto unânime, concederia a licença para o processo dos quatro Parlamentares presos, se não tivesse sido violada a incolumidade pessoal dos representantes da Nação. (Apoiados. Muito bem.) Concederia, acrescentei, a despeito
da não existência de provas sérias, mas de simples desarrazoada suspeita. Concederia a licença exatamente para resguardar ainda mais o prestígio do Poder Legislativo e não para que ele se abrigue ou abrigue os seus membros atrás da imunidade
parlamentar. Mas não quem nos possa privar do cumprimento de um dever sagrado,
qual o de examinarmos os elementos de prova apresentados pela Polícia.
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Asst ,.,ull o nobre representante do Rio Grande do Sul que a Câmara
apenas julga da conveniência ou não do afastamento dos Deputados, quando examina um pedido de licença para processo. Concordo com S. Ex~ O honrado colega
está repetindo os termos da Constituição.
Mas como poderemos julgar da conveniência ou inconveniência do afastamento, se não nos ativermos ao exame da prova produzida? (Muito bem.)
Amanhã um doido qualquer pode pedir à Câmara licença para intentar
contra o preclaro Presidente da Câmara uma ação penal pelo mais imaginário dos
delitos. E como iremos privar esta Casa do seu Presidente sem a análise das provas?
O Sr. Adalberto Corrêa - O confronto é madmissível, principalmente partindo de V. Ex~
O SR. JOÃO NEVES -Ao contrário, é perfeitamente admissível.
O Sr. Acúrcio Torres- A própria Comissão, para terminar com o parecer do
Sr. Alberto Álvares, entrou no exame das provas oferecidas pelo Ministério Público.
O Sr. Pedro Calmon -Apenas o parecer é contraditório.
Um Sr. Deputado - A denúncia do Sr. Alberto Alvares é a resultante do
exame que S. Ex!l diz ter feito das provas.
O Sr. Cunha Vasconcellos - Quem prendeu os quatro Deputados não foi o
Governo; a prisão decorre de ato do Congresso, quando votou o estado de guerra.
0 Sr. Cesar Tinoco -Não é função parlamentar do Deputado conspirar para
trair a própria Pátria. Se houve traição ... (Vários çzpartes simultâneos dos Srs. Acúr·
cio Torres, Diniz Júnior e Cesar Tinoco.)
O Sr. Presidente- Atenção! Está com a palavra o Sr. Deputado João Neves.
O SR. JOÃO NEVES - Não quererão decerto os Srs. Deputados transfor·
mar este recinto na bacia de Pilatos. Têm a obrigação de compulsar as provas, e
por elas, só por elas, poderão aferir da conveniência ou não da concessão da licença
para processar os quatro Deputados presos. (Muito bem.)
O Sr. Prado Kelly -É dever de cada um dos Srs. Deputados.
O SR. JOÃO NEVES- Tomemos o documento que o Sr. Deputado Alberto
Alvares considera o mais expressivo.
Diz esta carta:
"Não havendo sido julgado conveniente entendimentos com H. Moses, para o caso de Negro, conforme sugestão do Mangabeira, insisti junto
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a ele para formação de um comité e que o Chermont especialmente se
incumbisse dessa tarefa."
Não basta, Srs. Deputados, a leitura desta carta para destroçar toda a acusação?
Que é que dela transparece senão que o Deputado João Mangabeira, como
advogado, impetrava habeas-corpus para vários dos cidadãos detidos em conseqüência dos acontecimentos de novembro?
O autor da carta chega a escrever estas palavras demasiado significativas:
"Insisti com ele". Isso significa que nem mesmo havia a iniciativa da parte do Sr.
João Mangabeira. As iniciativas partiam daqueles que se interessavam pelos presos.
O representante baiano funcionou em toda a questão somente e tão-somente como
advogado. Mas, se não é criminoso o exercício da profissão, a atitude do Deputado
João Mangabeira -aos meus olhos e, estou certo, aos de toda a Câmara- cresce e
se exalta, porque entre os pacientes se encontrava o seu próprio filho. (Muito bem.)
O Deputado João Mangabeira não haveria de praticar a vilania de pleitear,
perante o Judiciário, a liberdade apenas de seu filho. Alinhou os nomes de todos os
detidos na mesma petição, e entre eles confundiu o nome de Francisco Mangabeira.
Acompanhei, então, toda a tragédia íntima do meu eminente amigo. Posso
depor, perante a Câmara, que eu a segui com o coração comovido, porque, longe
do ódio, que amesquinha, ou da revolta, que conturba a inteligência, João Mangabeira, exercendo o seu alto ministério de advogado a favor do próprio filho, soube
guardar a serenidade de uma conduta que eu não sei se nas mesmas circunstâncias
guardaria. (Muito bem.)
Desse modo, Srs. Deputados, sinto que se levanta em todas as consciências
deste plenário o mesmo grito de compreensão do gesto do eminente representante
da Bahia. Contra ele não existe uma só prova documental de participação no drama
revolucionário de novembro. Basta a leitura dos papéis anexados ao inquérito para
se chegar sem esforço a essa conclusão.
Vejamos ainda a carta de Adalberto Fernandes, Secretário do Partido Comunista no Brasil. Diz ela:
"Formamos a frente única pelas liberdades democráticas e pela legalidade da Aliança Libertadora, com elementos declaradamente aliancistas. Vamos convocar comícios públicos, onde falarão vários oradores, inclusive João Mangabeira".
Mas já sabem os Srs. Deputados que o Sr. João Mangabeira nunca pertenceu
à Aliança Nacional Libertadora, que S. Ex~ não se incorporou ao grêmio "Pão,
Terra e Liberdade" e que até se recusou a fazer parte do grupo parlamentar "Pró
Liberdades Populares". Esses são pontos pacíficos.
Se assim é, que justiça será a de V. Exf!-S concedendo a licença para o processo? Erigir como um critério de responsabilidade criminal a circunstância de um
Deputado estar alistado nas fileiras da Aliança Libertadora? Não direi que esse critério seja um critério justo. Direi, porém, que é um critério e qualquer critério, certo
ou errado, é no fundo respeitável. Mas, se adotarem esse critério, como lhes será
possível deferir o pedido do Ministério Público quanto a um Deputado que prova-
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damente não pertencia à associação política que o Governo fechou como tendo
intuitos subversivos das instituições?
O Sr. Diniz Júnior - E como concederia V. Ex~ a licença, se não ocorresse
ter sido o Deputado preso anterimmente? Porque V. Ex~ afirmou que daria a
licença se ele não fora preso!
O SR. JOÃO NEVES -Quis, Sr. Deputado Diniz Junior, dar à Câmara e ao
País a medida da nossa isenção de ânimo, do nosso propósito anti-faccioso, a:Iinhando com os da Maioria os nossos votos no mesmo sentido, mas com o intuito apenas
de aumentar o prestígio do regime. (Muito bem.) Afirmei que daríamos a licença, a
despeito da falta de provas.
O Sr. Pedro Calmon - A carta, aliás, refere-se a um discurso em comício, que
o Sr. João Mangabeira deveria pronunciar. Pois bem: não pronunciou discurso algum, em comício algum.
O Sr. Diniz Junior- Não estou entrando no exame das provas; não entraria.
O SR. JOÃO NEVES - Mas as soi-disant provas raiam pelo inacreditável.
Por exemplo: carta de Ilvo Meirelles a Prestes, afirmando que o Deputado Fu:Iano
ou Beltrano vai falar em um comício. Ora, tais notícias chegaram a aparecer nos jornais e foram desmentidas pelos fatos, quando não pelo protesto dos interessados.
Invadimos o domínio do boato. Fora daí, as epístolas de Meirelles, apagadas nas
diligências policiais, não passam de impressões anódinas do missivista.
Querem V. Ex~s ter diaí1te de si, num símile pitoresco, a inocência incontrastável do Sr. João Mangabeira e dos demais Parlamentares presos? É fácil. Sigam com
a imaginação o meu raciocínio. Onde foram achados todos esses bilhetes que o Procurador da República arrola como peças de acusação? No arquivo de Luiz Carlos
Prestes, à Rua Honório, após a detenção do chefe extremista. Quem os enviara?
O Dr. Ilvo Meirelles. Como obtinha Meirelles os informes que transmitia? A leitura
dos documentos convence que Meirelles fazia diariamente um boletim noticioso e
o enviava a Prestes, servindo-se dos jornais, dos boatos, das conversas de café, de
esquina e dos corredores da Câmara. Era essa a matéria-prima do boletim quotidiano. Pois bem: imaginem que Prestes estivesse ainda hoje foragido, e Meirelles não
se encontrasse preso. Seguramente que, quando amanhã fosse capturado o Presidente de honra da A N L, iríamos encontrar referências ao Deputado Ascânio Tubino, porque não há quem não saiba, há mais de vinte dias, que o meu nobre colega
pelo Rio Grande do Sul, membro da Comissão de Justiça, escrevera um voto em
separado, excluindo da concessão da licença os nomes dos Deputados João Mangabeira e Domingos Vellasco, por inexistência de provas. Como toda a gente, também
llvo Meirelles saberia disso e logo se apressaria a transmitir a boa nova ao chefe libertador. Desse modo, preso Prestes amanhã, seguramente que a Polícia lá encontraria um retangular de papel com dizeres mais ou menos assim: "Estamos muito contentes com o Tubino, porque vai dar um voto contrário à licença para o processo
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de Mangabeira e Vellasco." E, por coerência, deveríamos em breve conceder licença
para processar o nosso brilhante colega Sr. Ascânio Tubino, por ser um dos comparsas de Luiz Carlos Prestes!
Eis aí, Srs. Deputados, a acusação reduzida às proporções do gracioso, senão
do ridículo. Em verdade, todas as cartas de Meirelles a Prestes não passam de uma
inocente reportagem, em cujas malhas passam até peixes elétricos, como aquele do
comício em que deveria falar o Sr. João Mangabeira ... Nunca houve comício e
muito menos Mangabeira se comprometeu a nele usar da palavra.

O Sr. Adalberto Corrêa - V. Ex~ não acha que seria mais útil e mais belo,
para o Sr. João Mangabeira, que o tribunal competente fizesse o exame das provas
que V. Ex~ está fazendo? Se a Câmara dos Deputados negasse a licença, essa decisão
seria considerada como um favor, ficando o Sr. João Mangabeira com a pecha de
comunista. Assim,parece que o pronunciamento dos tribunais é indispensável!
O SR. JOÃO NEVES - Creio, meu nobre colega, que o Deputado João
Mangabeira prefere, acima de tudo, como os outros três representantes presos, o
julgamento imparcial da justiça ordinária do nosso País. Posso afirmar que eles
seriam os primeiros a pedir à Minoria o seu voto para a concessão da licença. E nós o
daríamos, se não estivesse em jogo a Carta Fundamental da República. Não é uma
questão de lana caprina. A prisão violou o texto constitucional. Por isso, não nos
é possível decorosamente conceder uma licença para processo, desde que os Deputados se acham arbitrariamente presos. Isso seria sancionarmos a violência contra a
qual nos erguemos desde a primeira hora.
As idéias políticas do Sr. João Mangabeira são claras; não há porque confundi-las ou deturpá-las. O nobre Deputado baiano não as oculta nem as dissimula. O
Sr. João Mangabeira pertence à Minoria parlamentar. Nela espontaneamente ingressou no dia da sua formação. É, porém, de tal modo claro o seu pensamento, que ele
fez naquela assentada questão de fixá-lo de forma solene, assegurando ser partidário . de grandes transformações sociais, mas "absolutamente contrário tanto ao
comunismo quanto ao integralismo, por isso que intransigentemente hostil a qualquer ditadura, de um homem ou de uma facção".

O Sr. Souza Leão -É esse o homem que se quer condenar como comunista!
O SR. JOÃO NEVES -A declaração do Sr. João Mangabeira não foi feita
adrede. Apresentou-a o representante à Minoria parlamentar, por escrito, nos últimos dias de abril de 1935, cerca de oito meses, portanto, antes dos acontecimentos
insurrecionais de novembro.

O Sr Cunha Vasconcellos - V. Ex~ podia ler o fecho do discurso do Sr.
João Mangabeira?
O SR. JOÃO NEVES - Aquela definição de conduta provocou -recordome bem - um suelto elogioso de um dos mais prestigiosos matutinos desta Capital,
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o "Correio da Manhã". Não creio que jornal algum da metrópole tenha sido tão intransigentemente severo contra os sediciosos quanto ·o "Correio da Manhã".
Se, pois, nas palavras do Deputado João Mangabeira, há prova reconstituída de sua hostilidade ao comunismo; se é de comunismo que se trata no diagnóstico político do levante de novembro; se é o comunismo que se procura reprimir,
por que, Srs. Deputados, se há de compreender entre os seus autores ou cúmplices um homem público que com grande e expressiva antecedência se pronunciou
contrário às doutrinas da extrema esquerda, quando nada o obrigava a fazê-lo?
Mas é tão insubsistente a prova aduzida pelo Ministério Público, que o
nobre relator do parecer diz textualmente:
" ... a conduta de João Mangabeira denota o cuidado, a precaução
com que sempre agiu esse Deputado nas suas atividades com os extremistas,
de modo a não deixar vestígios da sua ação, que pudessem vir a comprometê-lo".
Ora, se o Deputado João Mangabeira não deixou "vestígios da sua ação",
como pode o honrado Relator considerar instrumentos hábeis para autorizar o seu
afastamento dos trabalhos parlamentares os vários bilhetes de Ilvo Meirelles? Não
parece tudo isso estranho e contraditório?
Aludiu-se, também, no parecer, a uma chamada prova testemunhal, comprometedora para os Deputados presos. Não quero perder a oportunidade para edificar
os meus pares com esse elemento em que se estriba o Procurador Criminal da República.
O Sr. Acúrcio Torres -Permita V. Ex!! um aparte. V. Ex!! poderia ainda fazer uma outra declaração à Câmara. O Relator referiu-se a uma testemunha de nome
Esdras - ou outro de que não me lembro - como tendo assistido, aqui, de maio a
setembro, a palestra do Senador Abel Chermont com o Sr. João Mangabeira. Pois
bem, esse indivíduo nunca esteve aqui. É o que afirma o chefe dos serviços policiais
da Câmara dos Deputados.
O SR. JOÃO NEVES - De corrida, embora, dada a angústia do tempo,
analisemos a soi-disant prova apresentada pelo Ministério Público.
Os Parlamentares foram detidos na noite de 23 de março e inquiridos no dia
imediato pelo delegado Bellens Porto. Não lhes fez, como devia, aquela autoridade
policial, uma única pergunta relativa aos fatos mencionados pelas testemunhas. Por
quê? Não era curial que os interrogasse a respeito? Não era mesmo forçoso que o
fizesse? E quem são as testemunhas? Todas elas extremamente suspeitas. Basta
dizer que a primeira delas, ao ser qualificada, não esconde a sua condição de investigador da Polícia, e as outras mal disfarçam, sob uma vaga profissão de "comércio", a mesma origem duvidosa.
Ouçamos o investigador Jorge Machado, português. Que diz ele? Que "em
maio do ano passado foi designado para servir na Câmara dos Deputados, onde esteve até setembro do mesmo ano; que, durante o tempo em que serviu na Câmara,
teve ocasião de observar que os Deputados Octavio da Silveira, Abguar Bastos, Do-
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mingos Vellasco e João Mangabeira e o Senador Abel Chermont, que constantemente ia àquela Casa, confabulavam sempre."
Aí têm V. Ex~s o crime dos Parlamentares - confabulações no edifício da
Câmara. Um Senador vem à Câmara e conversa com vários Deputados. Aos olhos
do investigador português constitui isso um ato suspeito!
Mas, Srs. Deputados, em primeiro lugar, o Senador Abel Chermont vinha
rarissimamente a esta Casa. Podereis tomar como graciosa a minha afirmação. Não
o é, entretanto. Para desmentir a testemunha, oponho uma prova documental -os
Anais do Senado. Folheando-os, vereis que o Senador Chermont foi para o Pará em
junho e de lá só regressou em fins de setembro!
Bastaria essa simples consideração para evidenciar que, se é com depoimentos de tal desvalia que se pretende incriminar os cinco parlamentares, a acusação
raia pela puerilidade.
Suponhamos, porém, que o Senador Chermont viesse diariamente a esta
Casa e aqui conversasse com os Deputados mencionados pelo depoente. Quid inde?
Constituiria isso uma infração penal ou, ao menos, indício de qualquer ato criminoso?
A segunda testemunha - esta, Srs. Deputados, aparece fantasiada como
exercendo atividade no comércio, mas é, também, um secreta - chama-se Esdras
Alves de Mello.
Aqui está, ao meu lado, o prezado colega e companheiro de Minoria, Sr.
Deputado Plínio Pompeu, que, há pouco tempo, deu-me notícias abundantes e
curiosas da vida e do passado deste Esdras Alves de Mello. Trata-se de um cavalheiro de indústria que servia, em São Paulo, no bas-fond da Polícia daquela Capital e
que, agora, aparece para depor contra os quatro parlamentares.
Não preciso, porém, examinar a ficha do depoente; fico em seu próprio testemunho, para esmagá-lo. Que diz ele?
"Que foi membro da "Aliança Libertadora"; que dela se desligou,
quando verificou a orientação subversiva que a mesma tomara; que, entretanto, nunca deixou de acompanhar as atividades que, mesmo depois de seu
fechamento, continuava a Aliança a desenvolver; que, assim sendo, com a
deflagração do movimento de 27 de novembro, passou a freqüentar assiduamente as duas Casas do Congresso, a fim de apreciar os debates em torno
dos acontecimentos; que, assim sendo, chamou-lhe desde logo a atenção a
atitude que nesses debates assumiam os Deputados Abguar Bastos, Octavio
da Silveira, João Mangabeira e Domingos Vellasco, e bem assim o Senador
Chermont."
Srs. Deputados, a memória de V. Ex'!S não os deixa enganarem-se. O Deputado João Mangabeira, que esta testemunha diz haver tomado parte nos debates da
Câmara depois de 27 de novembro, nesta Casa não deu um único aparte até o último dia da sessão parlamentar! Isso é matéria pacífica. Corram os olhos sobre os
"Anais" e lá encontrarão apenas um discurso do Sr. João Mangabeira, proferido,
desta tribuna, no dia 25 de novembro. Até, por uma singularidade, o Sr. João Mangabeira - sem favor, o príncipe dos oradores desta Casa do Parlamento -não dá
um só aparte a qualquer dos colegas. É de sua tradição.
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Ali está o eminente Deputado mineiro, Sr. Carlos Luz, que defendeu o parecer na questão do veto ao abono para os funcionários e que falou, brilhantemente,
durante cerca de três horas, em resposta ao Sr. João Mangabeira. S. Ex? pode dizer
se dele recebeu um simples "não apoiado".
Como, pois, Senhores, esse investigador de Polícia, esse indivíduo, sem
profissão, travestido à última hora de "trabalhador no comércio", poderia ir dizer à
Polícia que assistiu, depois de 27 de novembro, a uma intervenção suspeita do
Deputado João Mangabeira nos debates da Câmara?
E é com provas desse jaez que o nobre Relator do parecer pretende afastar
do nosso convívio um homem que ocupa, por nomeação do ilustre Presidente desta
Casa, lugares em Comissões importantes, como a de inquérito sobre a vida do trabalhador rural e urbano, como a da organização do Distrito Federal e foi até quem
plasmou a matéria-prima da Lei de Salário Mínimo, a qual, entregue ao nobre Presidente da República, vai ser posta por S. Ex~, em exame, para apreciação pública!
Não se trata, Senhores, de um arrivista da política, que tenha entrado aqui
pelo voto suspeito das facções; o Sr. João Mangabeira brilharia em qualquer Parlamento do mundo, honrando o talento e a cultura do Brasil! (Muito bem.)
Tristes tempos, Senhores, em que um homem - que é assim uma expressão
padronal da vida mental de seu país, que vai às portas dos tribunais, não rastejando,
mas com a lei na mão, impetrar a liberdade de concidadãos por ele considerados
ilegalmente detidos, inclusive o próprio filho - recebe como réplica a prisão
inconstitucional e ainda encontra uma Câmara que dê licença para o entregar a um
tribunal, o qual, talvez -pensem bem, Senhores -não seja tribunal ordinário.
O Sr. Acúrcio Torres - Era só o que faltava ...

O SR. JOÃO NEVES - Esse remorso não levo para minha casa. E devo
acrescentar que, se o Deputado João Mangabeira, ou o meu melhor amigo que fosse
- e vejo em frente de mim, neste instante, o Deputado Baptista Lusardo apanhado tivesse sido com as armas na mão, na manhã de 27 de novembro, eu estaria aqui a fim de dar meu voto para o processo de apuração das suas responsabilidades. (Muito bem.)
Passemos, porém, à terceira testemunha: Manoel dos Santos Pereira, que
também se diz do comércio.
Este abastado mercador, como seu colega precedente, também o que diz é
que foi membro da Aliança Nacional Libertadora por algum tempo e viu, a certa
altura, em uma das reuniões, o Deputado João Mangabeira. Mas esse depoimento
não só refere essa tremenda inverdade, contestada por todas as circunstâncias, como
não combina com eis anteriores.

O Sr. Acúrcio Torres - Essa é prova testemunhal que envergonha a própria
Polícia.

O Sr. Souza Leão -É uma afronta à Câmara trazer tais provas para aqui.
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O SR. JOÃO NEVES - Quero agora chamar a atenção da Casa para outra
circunstância pela qual considero inexplicável a aprovação do parecer.
O Procurador Criminal fez acompanhar sua requisitória de algumas cópias
de cartas atribuídas ao Dr. Ilvo Meirelles e dirigidas a Luiz Carlos Prestes. Mais tarde, os depoimentos foram remetidos à Seção Permanente do Senado. Pois agora o
nobre Relator do parecer apresenta mais uma carta da coleção Ilvo Meirelles a Prestes, e eu desejo perguntar à Câmara por que via chegou às mãos de S. Ex~ esse
documento: por via policial? Por pesquisa espontânea? Tenho as minhas dúvidas,
sobretudo porque não consta, na Comissão, tivesse o nobre Sr. Alberto Alvares
pedido novas diligências policiais. E bem andou o meu eminente colega, Sr. Deputado Pedro Lago, em requerer que a Câmara se convertesse em Comissão-Geral,
para ouvir os Deputados presos, pois o Sr. João Mangabeira, na parte que se lhe refere, vai ver o seu pedido de licença julgado sem poder opinar sobre um novo
documento. Isso é muito grave.
A defesa, agora, mais do que nunca, está realmente coarctada, porque, em relação aos outros elementos ditos de prova, os Deputados presos opinaram, embora
ninguém os procurasse ouvir; mas eles tomaram, através de mim, iniciativa de se dirigir à Comissão e a todos os seus pares.
À última hora - na cauda, o veneno - surge uma nova carta do célebre baralho Ilvo Meirelles, anexada como elemento probatório da responsabilidade do Sr.
João Mangabeira.
Por tudo quanto acabo de expor, embora às carreiras, a licença para processar o Deputado baiano, concedida que seja, não atentará apenas contra a Constituição, suprimindo a incolumidade pessoal de um Deputado, mas contra o princípio
eterno de que ninguém pode ser condenado sem ser ouvido.
Mas procurei eu suprir essa falta. Vejamos a carta. Diz-se que ela é de Oswaldo Costa, redator-chefe do jornal "A Manhã", e que foi apreendida no arquivo de
Adalberto Fernandes. Nessa missiva, entretanto, não existe uma só referência ao
Deputado João Mangabeira e o que dela se verifica é precisamente que o Comandante Sisson, um dos membros destacados da Aliança Nacional Libertadora, se queixa de nunca ter sido avisado dos acontecimentos.
Ora, Srs. Deputados, se o Comandante Sisson se queixava a Oswaldo Costa
de não ser avisado das resoluções relativas ao movimento explodido em novembro,
como daí se inferir qualquer prova de coparticipação do Deputado Mangabeira naquele lance, se o próprio Presidente da República, em sua mensagem à Seção Permanente, apenas atribui aos Parlamentares presos atividades conspiratórias para
"nova e violenta eclosão subversiva das instituições políticas e sociais"?
O dilema está imposto ao juízo da Câmara- ou os Parlamentares presos tomaram parte na preparação do golpe de 1935, segundo o Relator,ou apenas, após
aquele, empenharam o seu esforço para "nova e violenta eclosão subversiva". O
que não cabe nos limítes da verdade e da justiça é cobrar, por conta de uma nova
eclosão, as custas da anterior.
Tudo isso, no que se refere notadamente ao Deputado João Mangabeira,
não passa de um jogo da cabra-cega. Um diz que ele participou da conspiração rematada na insurreição de novembro; outro assegura que o mandou deter por estar
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maquinando novas conspirações. Mas a carta em apreço não se refere nem a uma
nem a outra coisa. Ela testemunha, simplesmente, que o Comandante Sisson ignorava tudo quanto se estava passando. Se assim é, como havia de sabê-lo o Deputado João Mangabeira, cujo crime se 'exaure em ter requerido habeas-corpus para
certos presos políticos, após o dia 27 de novembro?
Vi uma dessas cartas, extremamente graciosas, que acusam o Sr. João
Mangabeira de não estar contente com a orientação do jornal "A Manhã", e de ter
dado para esse quotidiano 2:000$000.
Srs. Deputados, o diretor do jornal "A Manhã'' era o eminente colega pelo
Espírito Santo, alistado nas fileiras da Minoria, Sr. Ubaldo Ramalhete, homem
insuspeito, brilhante jurista, caráter firme, amigo das instituições. O seu nome
figurava no cabeçalho com licença da Polícia.
E sabem quem foi ao Chefe de Polícia, ao Ministro da Justiça impetrar pela
saída da "A Manhã?" Alguns Deputados da honrada bancada do Partido Constitucionalista, a pedido do Sr. Presidente Antônio Carlos.
Por que o Governo não os põe também na cadeia? Por que não se pede licença para processá-los por esse crime?
Aí está o honrado Presidente da Câmara, a quem o Sr. Abguar Bastos pediu
que interviesse, junto ao Ministro da Justiça, para a saída da "A Manhã", dizendo
ainda a S. Ex~ que desejava um investigador dentro da redação do jornal para evitar
as perseguições policiais. E o nobre Presidente da Câmara solicitou não sei a qual
dos seus ilustres colegas da bancada constitucionalista, pelas suas vinculações naturais com o Sr. Vicente Ráo, que dele impetrasse licença para o reaparecimento do
jornal.

O Sr. Aureliano Leite- Esse Deputado fui eu, Sr. João Neves.
O SR. JOAO NEVES - Ei-lo, Srs. Deputados! Ainda teremos de julgar um
pedido de licença para processar S. Ex~ (Palmas.) Reum confitentem habemus.

O Sr. Aureliano Leite - Fiz o pedido, atendendo a uma solicitação do ilustre Presidente da Câmara, como qualquer um de nós o faria.
O SR. JO.Ã.O NEVES -Ninguém está censurando V. Ex~

O Sr. Botto de Menezes -Estamos louvando.
O Sr. Aureliano Leite - Não tomei como censura. Quero apenas dar um esclarecimento e não fugir à minha participação.
O SR. JOAO NEVES - Srs. Deputados, não fora o respeito que devo à
Câmara, eu me animaria a dizer que não estamos em frente de um inquérito de responsabilidade, mas de uma farsa das mais características que já se tenham representado no tablado policial. (Muito bem.) Isso, Senhores, é a pura realidade. E como
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essa soi-disant prova não resiste a uma réstia da luz, que procurou o nobre Relator
da Comissão de Constituição e Justiça para incriminar o Deputado João Mangabeira?
Não bastavam as cartas. Os depoimentos são os que a Câmara viu. Pois
bem; organiza-se agora uma doutrina, interpreta-se restritamente o art. 31 da Constituição Federal, para poder arrastar à barra de um tribunal o Deputado João Mangabeira.
Como? -Perguntarão V. Ex<;i 8 Muito simplesmente, Srs. Deputados. Sabeis
por que crime vai responder o Sr. João Mangabeira, quando, amanhã, for denunciado, com a licença de V. Ex~s? Vai responder pelo crime oriundo de discursos que
proferiu nesta tribuna! Tudo podem sancionar. Podem votar, proclamando que as
cartas de Ilvo Meirelles são documentos irrefutáveis; mas não admito que votem,
sufragando, ao mesmo tempo, essa doutrina espúria, tão espúria que o nobre Deputado Sr. Waldemar Ferreira, Presidente da Comissão, sentiu apertar-se a sua consciência de homem de direito e escreveu para o parecer uma outra conclusão. Porque
o que vai suceder é o seguinte: vote a Câmara como votar, uma coisa fica de pé
-repudia o parecer. (Muito bem.)

O Sr. Waldemar Ferreira -Há, da parte de V. Ex~, evidentemente, um equívoco. Eu não poderia, de maneira alguma, alterar a conclusão do parecer, sob pena
de falhar no cumprimento da missão que então desempenhava. Não fiz modificação alguma no parecer.
O SR. JOÃO NEVES- Deu outra conclusão.

O Sr. Waldemar Ferreira - A conclusão é a mesma. Apenas o ilustre Deputado, Sr. Levi Carneiro, requereu que a conclusão fosse aquela terminal, excluídos
os motivos pelos quais o relator concluía, e eu acrescentei, como não poderia deixar
de acrescentar, a emenda substitutiva que a própria Comissão aprovou. Isso não o
fiz absolutamente com o intuito de alterar a conclusão. Seria incapaz de assim proceder, ainda que tivesse qualquer constrangimento em adotá-la. Adotei-a, porém,
conscientemente, porque queria e estava convencido da necessidade de adotá-la.
O Sr. Arthur Santos -Nenhum dos membros da Comissão de Constituição
e Justiça aceitou o parecer integralmente. Os que assinaram, fizeram-no exclusivamente pelas suas conclusões. Esse fato é inédito.
O Sr. Pedro Lago -O que, segundo o Regimento, importa em dizer que não
concordam com os fundamentos.
O Sr. Arthur Santos - Os membros da Comissão repudiaram, portanto, a
doutrina do parecer; aceitaram, apenas, as suas conclusões.
O Sr. Waldemar Ferreira - As Câmaras votam apenas as conclusões. Essa é
a legislação pacífica em todo e qualquer Parlamento do mundo. Os pareceres são
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os motivos pelos quais o relator conclui. A Comissão pode aceitar ou não essas
conclusões. Estas é que são levadas ao conhecimento do Plenário.

O Sr. Arthur Santos - Todos os membros da Comissão, repito, repudiaram
o parecer. Nenhum o aceitou integralmente; apenas assinaram o parecer pelas conclusões. Como disse, é um fato inédito na Comissão.
O SR. JOÃO NEVES - Dizia eu, Sr. Presidente, que, à míngua de provas,
o honrado relator da Comissão de Constituição e Justiça teve necessidade de apelar
para uma doutrina espúria, a da responsabilidade do Deputado pelas palavras e
opiniões que emitir no exercício do mandato. É isso o que precisamente se acha escrito no parecer em debate. O Sr. Alberto Alvares sustenta que o representante da
Nação pode ser responsabilizado pelas suas opiniões e palavras, desde que elas envolvam um crime. Só é absolutamente irresponsável pelos votos.
Pretendeu o eminente relator estabelecer uma diferença no que se refere à
imunidade e, neste ponto, já encontrou o voto contrário do Sr. Deputado Moraes
Andrade, quanto à irresponsabilidade da opinião. Para o nobre relator, o Deputado
que nos seus discursos cometer um crime, pode ser por ele responsabilizado, não
assim, repito, pelo voto que der. Pelo voto, o representante é inviolável; não o é
pelas palavras ou pelas opiniões.

O Sr. Arthur Santos -A academia do silêncio ...
O SR. JOÃO NEVES - O nobre relator vai mais longe, porque procura demonstrar que a Constituição de 16 de julho nisso se aparta da Constituição de 24 de
fevereiro.
Ora, Sr. Presidente, nada mais inverídico. O art. 31 da Constituição de 16
de julho reproduz, ipsis litteris, com uma única alteração, que é esclarecedora, o
texto do art. 20 da Constituição de 24 de fevereiro.
Vejamos a Constituição de 24 de fevereiro:
"Os Deputados e Senadores são invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato."
A Constituição de 16 de julho diz:
"Os Deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no
exercício das funções do mandato."
É a cópia quase literal. Em lugar de dizer, como na anterior, "no exercício do mandato", a Constituição atual declara, com mais clareza, "no exercício das
funções do mandato". Ora, Srs. Deputados, a doutrina do parecer é uma daquelas
que não encontram um único sufrágio em escritor que se preze.
Vou prová-lo apenas com duas opiniões de escritores brasileiros comentando
a Constituição de 1891.
Escreve o Sr. Carlos Maximiliano:
"Para que possam os Congressistas exercer com desassombro sua missão de fiscais do Executivo, denunciadores de abusos, malversações e
condescendências culposas, cumpre dispensá-los do rigor da trama judiciá-
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ria e investi-los da mais ampla irresponsabilidade pelo que fizerem no exercício do mandato."
O Sr. Paulo de Lacerda é da mesma opinião, quando acentua:
"A imunidade relativa à opinião dos Congressistas no Parlamento
consiste na irresponsabilidade por todas as manifestações de suas idéias,
conceitos, projetos e votos referentes aos assuntos concernentes ao mandato
político no momento em que se exerce.
Pode o Deputado, dentro da Câmara, responder pelos conceitos se
não estiver em sessão ou em comissão, porque é preciso que esteja no exercício das funções do mandato:"
Um Deputado nesta tribuna pode dizer o que quiser que não comete crime. Fora dela, o Deputado é responsável criminalmente pelos abusos que praticar.
Isso é que é ort6doxo.
Eu ainda atiro a barra mais longe e afirmo que, mesmo fora do recinto da
sessão, o Deputado não é responsável pelas opiniões emitidas em qualquer solenidade pública, na qual represente a Câmara, porque ali estará falando na qualidade
de representante da Nação.
Mas, Sr. Presidente, a doutrina da irresponsabilidade do Deputado pelas palavras e opiniões que emitir no exercício do mandato é pacífica.
Caracterizou-a, com exatidão, a Suprema Corte da República Argentina,
num pedido de habeas-corpus:
"Attendidos los fines que se propone la misma Constitución; disponiendo en su articulo 60 que los miembros del Congreso no pueden ser
acusados, interrogados ni molestados por opiniones o discursos que emitan
desempenando sus mandatos de legisladores, esta imunidad debe interpretarse en el sentido más amplio y absoluto; porque, si hubiera un medio violado impunemente, él se emplearia con frecuencia por los que intentaren
coartar la libertad de los legisladores, dejando burlado su privilegio y frustrada la Constitución en una de sus más substanciales disposiciones."
Não há como insistir neste particular. Deploro apenas que, à falta de provas, tenha o relator recorrido a essa tese esdrúxula para apanhar nas malhas da repressão o Deputado João Mangabeira, pelo discurso que aqui proferiu por ocasião
da prorrogação do estado de sítio. Se mais tempo me sobrasse, eu iria provar, com
o próprio autor invocado pelo Sr. Alberto Alvares, que Orrei não sufraga a tese
esposada por S. Ex~
Em uma das suas notas, diz Orrei, citando um caso concreto, que o Deputado funcionário público "que da tribuna revelar um segredo que conheça em relação da função pública que exerce, não será responsabilizado por essa divulgação;
o crime só existe quando o Deputado revela um segredo que conheça por manobras
dolosas, fora do exercício de suas funções."
O que o nobre relator não soube fazer, ou não quis fazer, foi a distinção
clara, e não sutil, entre os atos exteriores, extraparlamentares, que podem ser criminosos e passíveis de punição, e o ato, os conceitos e palavras emitidos pelo Deputado.
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Esta a verdadeira doutrina.
Ora, Srs. Deputados, o discurso do Sr. João Mangabeira está aqui, na íntegra, publicado nos anexos ao parecer.
.Sabem V. Ex~s qual é o crime por ele praticado, a juízo do Sr. Alberto Alvares? É o de ter denegado a concessão do estado de sítio! O Sr. João Mangabeira
vai ser levado aos tribunais, porque não concedeu o estado de sítio, em 25 de
novembro, para todo o território nacional! Diz o Sr. Alberto Alvares que aquele
Deputado quis, assim, com o seu voto, privar o Governo dos meios de debelar a sedição iminente!
Mas, Senhores, todos nós, da Minoria parlamentar e da b.ancada liberal do
Rio Grande do Sul, devemos ser responsabilizados, porque também negamos o estado de sítio para todo o território nacional!

O Sr. Adalberto Corrêa -Toda a bancada liberal, não. Votei pela concessão
do estado de sítio para todo o País.
O SR. JOÃO NEVES - Peço perdão ao nobre colega, por não haver excluído o seu nome.O Sr. Adalberto Corrêa - Chamei a atenção de V. Ex~ porque seria uma injustiça à minha pessoa.
O SR. JOÃO NEVES - Foi um esquecimento, que V. Ex~ por certo bem
compreende.
Todos os demais correligionários de V. Ex~ e os Deputados da Minoria,
todos eles votaram contra o estado de sítio para todo o território nacional. Eu próprio assim votei e combati a medida, da tribuna. Não sei por que o Procurador Criminal da República não pede as luzes do Sr. Alberto Alvares para nos levar, também, aos tribunais ... (Riso).
Eis, Srs: Deputados, examinada a chamada prova contra o Deputado João
Mangabeira. Longe iria eu se a esmerilhasse ainda mais. Não é preciso. Sinto que
toda a Casa compreende a situação. Mas o crime fundamental, atribuído ao Sr. João
Mangabeira, é o de ter S. Ex~ se solidarizado com os chefes da intentona de novembro, quando ainda foragidos.
Há, na recente história política do nosso País, o exemplo expressivo de um
homem que, não tendo conspirado nem concorrido para a deflagração de um movimento armado, resultante da campanha presidencial em que fora candidato, no
dia imediato assumiu as responsabilidades da luta e se declarou solidário com os
vencidos. Esse nome está em todas as nossas consciências. Não faz uma hora, ficamos todos de pé, num minuto de recolhimento, em homenagem aos heróis dos dois
5 de julho. Sabem quem foi o homem que, não tendo conspirado para o 5 de julho
de 1922, trouxe a sua solidariedade aos vencidos para todos os destinos e conseqüências? Foi Nilo Peçanha, que morreu glorificado pela Pátria. (Palmas.)
Tal seria, pois, o crime do Sr. João Mangabeira.
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Quanto ao Deputado Domingos Vellasco, se pudesse haver um termo de
comparação entre essas provas negativas, eu diria que, quanto a ele, elas ainda são
mais fracas. Porque a verdade é que o Deputado goiano será processado à vista
dos bilhetes de Ilvo Meirelles e da doutrina espúria do Sr. Alberto Alvares. Nada
mais.
Vejamos essas cartas, já agora famosas:
" ... as forças e tomasse posição no Parlamento contra os decretosleis e outras manobras de fascinação de Getúlio Vargas".
Mas que bloco era este, Senhores? Depois de dezembro houve organização
de algum bloco? Não.
Esta carta e este bloco, segundo o Senador Cunha Mello, referem-se ao
"Grupo Parlamentar pelas Liberdades Populares".
Está na minha frente um revolucionário de 5 de julho, o meu nobre colega,
Sr. Amaral Peixoto, que alia ao seu mandato de representante da Capital Federal
a sua farda gloriosa de oficial de Marinha, um dos homens que revoltaram o encouraçado "São Paulo" na data que há pouco festejamos.
Diga aqui à Câmara, o meu nobre colega, membro proeminente que era do
"Bloco pelas Liberdades Populares", se esse bloco era comunista.

O Sr. Amaral Peixoto -V. Ex~ há de permitir um esclarecimento. Do "Bloco pelas Liberdades Populares" eu apenas tive conhecimento por um pedido que a
mim foi formulado pelo Deputado Café Filho. S. Ex~ me apresentou um papel
onde se liam dois princípios, princípios esses a que nenhum Deputado que tenha
consciência democrática podia negar-se a dar apoio. Diante desses dois princípios,
não pude recusar minha assinatura.
O SR. JOÃO NEVES - E a assinatura de V. Ex~ não foi aposta àquele documento por outras razões diferentes das que levaram o Sr. Domingos Vellasco a
subscrevê-lo: aqui está a lista dos componentes do Bloco das Liberdades Populares, que se compunha mais de Deputados da Maioria que da Minoria;· aqui está o Sr.
Amaral Peixoto, que o subscreveu; ali se encontra o Sr. Adelmar Rocha, que a ele
também pertenceu.
O Sr. Adelmar Rocha - Assinei convicto de que não se tratava de comunis-

mo.
O Sr. Café Filho - E ainda deve estar disso convicto. Existe o manifesto
lançado à Nação. Todos que o assinamos o fizemos conscientemente e com patriotismo. Não temos de que nos arrepender.

O Sr. Presidente -Atenção! Está sobre a mesa o seguinte
Requerimento
Requeiro à Mesa que consulte a Câmara sobre se consente na prorrogação
da sessão por 60 minutos.
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Sala das Sessões, 6 de julho de 1936 - Adalberto Corrêa.
Os Srs. Deputados que concedem a prorrogação da sessão pelo prazo de uma
hora, a fim de que o Sr. Deputado João Neves conclua sua oração, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) Foi concedida. Continua com a palavra o Sr. João Neves.
O SR. JOÃO NEVES (Continuando)- Agradeço ao meu nobre colega, Sr.
Deputado Adalberto Corrêa, o requerimento que fez à Mesa, a fllll de que pudesse
terminar meu discurso.
O Sr. Adalberto Corrêa - V. Ex~ merece a consideração de todos nós, pelas suas excepcionais qualidades de orador.
O SR. JOÃO NEVES -Agradecido.
Sr. Presidente, não é possível incriminar o Sr. Domingos Vellasco pela sua
participação no Bloco Parlamentar Pro Liberdades Populares. Ali está o meu nobre
colega, Sr. Café Filho, que, em discurso,já assumiu a plena responsabilidade da idéia.
Seja ela, porém, do Sr. Deputado Café Filho, seja do Sr. Deputado
Domingos Vellasco, em qualquer circunstância, o "Bloco pelas Liberdades Populares" não tinha finalidades comunistas.
Naquela ocasião, os integralistas goianos atacaram o Sr. Domingos Vellasco, atribuindo-lhe fins comunistas no bloco a que pertencia. E o Sr. Domingos Vellasco respondeu aos integralistas goianos, dizendo: "Batendo-nos pelas liberdades
constitucionais e populares, somos, conseqüentemente, contra qualquer ditadura,
seja ela integralista ou comunista".
Não é possível, portanto, encontrar, no chamado "Bloco pelas Liberdades
Populares", uma razão para se incriminar o Deputado Domingos Vellasco. Aparece
o nome desse nosso colega num esquema achado entre os papéis de Luiz Carlos
Prestes. O esquema diz o seguinte:
"Segundo RI 209, dos quais 40 nossos. Cantareira (greve) - PratiValerio, Metalúrgico, Romeiro, Estrada, Leme. Um Deputado, Vellasco ou
Abguar. Medidas de organização de pequenos grupos de agitação."
Ora, Srs. Deputados, é muito fraca a prova que decorre desse papel sem assinatura, encontrado no arquivo do Chefe da Revolução de Novembro.
"Vellasco ou Abguar" - ele podia ter posto Vellasco ou Abelardo Marinho;
Motta Lima ou Sampaio Corrêa. Que responsabilidade decorreria daí, se o Sr. Luiz
Carlos Prestes atribuísse a Deputados, com quem nunca trocara opiniões, mas por
vagas informações de solidariedade, certo papel a desempenhar na hora em que se
deflagrasse a revolução? O nobre relator, entretanto, não encontrando base nas provas apresentadas, também atribui a Domingos Vellasco a sua quota de responsabilidade pelo fato de ter aqui discutido e verberado a conduta do honrado Ministro da
Guerra, que proibiu o comparecimento de inferiores aos comícios da Aliança Nacional Libertadora.
A Câmara deve recordar-se de que, num dado momento, houve conflito de
doutrina entre o honrado Ministro da Guerra e o ilustre Ministro da Marinha de
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então, o Sr. Almirante Protógenes Guimarães. Enquanto este não vedava aos inferiores da Marinha o comparecimento aos comícios da Aliança, o General João Gomes
proibia que os militares a eles estivessem presentes. Foi esse o tema do discurso do
Sr. Domingos Vellasco.
Num dos bilhetes, Ilvo diz a Prestes que Vellasco se encarregou da articula·
ção das forças militares. Onde está, porém, Senhores, a prova de que realmente se
verificasse essa afirmativa? Nos discursos de Vellasco? Absolutamente não, porque
ele apenas criticou um aviso do Ministro da Guerra, contrapondo-o a outro aviso
do Ministro da Marinha.

O Sr. Souza Leão -Quando se discutia aqui o fechamento da Ação Integralista, o Sr. Deputado Domingos Vellasco, em pleno recinto, deu um "viva" à Democracia Liberal.
O SR. JOÃO NEVES -Devo dizer à Câmara que há, nos seus arquivos, uma
prova indesmontável de que o Sr. Domingos Vellaico é um anticomunista. É o projeto de juramento à bandeira, da autoria do nobre Deputado goiano, que teve parecer da Comissão de Segurança sobre a emenda em terceira discussão e que agora foi
examinado pela Comissão de Justiçà, com substitutivo do Sr. Waldemar Ferreira.
Pode ser considerado comunista um cidadão que apresenta projeto em que se revela
entranhado nacionalismo como neste? Um projeto que impõe a todos os brasileiros
maiores de 18 anos o juramento à bandeira de seu país, numa fórmula altamente pa·
triótica e que ele mesmo apresentou junto com o seu projeto?
Nestas condições, Srs. Deputados, também quanto a Domingos Vellasco
não existe a sombra de uma prova séria.
Devo dar à Câmara o meu testemunho pessoal, que não tem valor probatório, mas que deve servir para informar a consciência dos meus pares. Na tarde de
27 de novembro, procurei, em primeiro lugar, nesta Casa, o meu companheiro Domingos Vellasco. Havia no meu espírito uma grave apreensão quanto a ele. Revolucionário de 1924, homem de ação, eu temi -não sei por que - que Domingos
Vellasco estivesse envolvido na sedição daquele dia. Procurei-o e o interpelei; e
Domingos Vellasco me respondeu, com toda a firmeza do seu caráter intrépido,
que não estava envolvido na conspiração, que dela não tinha conhecimento e
acrescentou: "se nela estivesse envolvido, você bem sabe que estaria, na madrugada
de hoje, com as armas na mão, num dos focos da insurreição".

O Sr. Abelardo Marinho - Desejo juntar o meu depoimento ao de V. Ex?Nos dias que medearam entre a eclosão do movimento no Norte e o dia 27 de novembro, companheiro que era de Domingos Vellasco, diariamente, ao nos retirarmos da Câmara, dou o meu testemunho da apreensão que esse nosso colega mostrava de que estourasse aqui um movimento comunista, idéia contra a qual sempre
se manifestou.
O SR. JOÃO NEVES- Não poderia encontrar eu, a esta altura fatigante dos
nossos trabalhos, mais insuspeito depoimento do que o do ilustre Deputado Sr.
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Abelardo Marinho. Por todas as razões, a sua palavra deve ser acreditada pela Câmara, e espero que ela terá a virtude de destruir esta farrapagem de cartas anônimas
e apócrifas e esta doutrina que desnatura o sentido do Poder Legislativo.
Não, Srs. Deputados, contra Domingos Vellasco não existe a sombra de prova. Como acontece com o Deputado João Mangabeira, ele também irá amanhã responder por um crime que não praticou e nós, com o nosso voto favorável à licença,
teremos contribuído para afastar do nosso seio um homem que, entre estas bancadas, primou sempre pela retidão do seu caráter, pela lisura das suas atitudes e pela
limpidez da sua conduta moral.
O Sr. Domingos Vellasco, Srs. Deputados, é um Parlamentar que, na modéstia dos seus discursos e na elegância das suas atitudes, distingue esta Casa do Poder
Legislativo.
Eu o conheci em 1929, quando fazia nesta Câmara a campanha da Aliança
Liberal. Procurou-me em nome dos seus amigos de Goiás; colocou-se ao nosso lado
e bateu-se valentemente conosco, em 29 e 30.
Em 1932, tive a infelicidade de ter contra mim Domingos Vellasco, comandando tropas, ao lado da ditadura do honrado Sr. Getúlio Vargas, contra os exércitos constitucionalistas de São Paulo.
Deputado à Assembléia Nacional Constituinte, a sua trajetória foi modelo
de labor incessante. Não creio que a Câmara esteja convencida da sua participação
nos trágicos acontecimentos de novembro.
Vou ser rápido. Já longo vai o trabalho. V. Exf!S me perdoarão a fadiga
que lhes inflijo, pela necessidade de completar a obra de reabilitação moral, não de
quatro homens, mas do Poder Legislativo da República.
Já se disse por aí que sempre me bati pela liberdade dos Srs. João Mangabeira e Domingos Vellasco, disputei a soltura dos meus correligionários e abandonei os
outros Deputados, que o não eram.
Não tenho necessidade de afastar de mim essa infâmia. A Câmara sabe que
em toda essa dolorosa história me tenho batido inflexivelmente apenas pelos princípios, sejam quais forem as pessoas.
Não pedi a liberdade de ninguém. Reclamei o cumprimento do texto constitucional e nunca mercadejei com a liberdade de meus correligionários pela prisão
dos que o não são.
Não seria capaz disso, e, nesses dias sem glória, fui, sim, um advogado tenaz, paciente e corajoso da liberdade dos quatro.
O Sr. Abguar Bastos também não poderia ter quanto a ele concedida a licença. Declarei, há pouco, em resposta a aparte do Sr. Adalberto Corrêa, que
compreendido houvesse, nesta questão, um critério, certo ou errado, mas critério,
e esse seria o de dar licença para processar os Deputados que tivessem sido membros
da Aliança Nacional Libertadora.
O fato de pertencer a essa agremiação poderia gerar a presunção da responsabilidade no movimento de novembro. Mas, se esse critério imperasse quanto aos
Srs. Abguar Bastos e Octavio da Silveira, teria que, automaticamente, eliminar da
concessão de licença os Srs. João Mangabeira e Domingos Vellasco.
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O Sr. Abguar Bastos pertenceu ao Diretório da Aliança Nacional Libertadora e do da "Pão, Terra e Liberdade"; protestou contra os decretos-leis e desta tribuna se bateu contra todos os excessos de autoridade. Mas não faz parte, nunca fez,
do Partido Comunista do Brasil; nunca participou de conspirações.
Mas basta, Srs. Deputados, ter um Deputado pertencido à Aliança Nacional
Libertadora para que se lhe defira licença para ser processado? O fato de estar alistado no cadastro daquela sociedade importa na presunção de ter sido autor ou cúmplice do movimento de novembro?
Pergunto, agora, à Câmara, quantos oficiais pertenceram ao Diretório da
Aliança Nacional Libertadora e estão em liberdade.
O Sr. Café Filho - Dolorosa verdade!
O SR. JOÃO NEVES - Se o Governo tivesse seguido o critério de deter
todos os membros do Diretório da Aliança Nacional Libertadora, ainda haveria justificação para o seu ato, prendendo aquele Deputado. Insurjo-me, apenas, porque essa
não foi a conduta do Governo. A Polícia deixou em liberdade -não quero citar nomes, mas a Câmara conhece o fato - um sem-número de oficiais do Exército que
fizeram parte da Aliança Nacional Libertadora.
O Sr. Café Filho - Há oficiais e civis que pertenceram à "Aliança Nacional
Libertadora" e que não foram presos.
O SR. JOÃO NEVES - A prova contra o Deputado Abguar Bastos é a
mesma dos documentos referidos e do punho de Ilvo Meirelles.
Quanto à circunstância de ter sido Abguar Bastos convidado para dirigir
A Manhã, já demonstrei, com o depoimento do nobre Deputado por São Paulo,
meu prezado amigo, Sr. Aureliano Leite, que este pedido de licença foi por S. Ex!!
transmitido ao nobre Sr. Ministro da Justiça. Não poderia ele envolver um crime.
De resto, quanto ao Deputado Abguar Bastos, toda a prova de sua criminalidade repousa na sua atitude nesta Casa. Não há outra. Não quero insistir nos depoimentos
por mim já examinados, porque o que disse em relação a eles, se aplica, tanto para
apreciação do caso do Deputado João Mangabeira, como dos demais parlamentares
presos.
Resta apenas em campo o Deputado Octavio da Silveira.
Devo dizer à Câmara, numa confissão leal, que conheci o Deputado Octavio
da Silveira nesta Casa, apesar de sermos conterrâneos. Não tinha tido antes o prazer
de apertar-lhe a mão. Desde logo, ele se me revelou comq um homem modesto,
simples nas suas atitudes, discreto nos seus pronunciamentos, digno em todos os
seus atos. Não saberia eu dizer se o Sr. Octavio da Silveira é ou não comunista. Sir·
vo-me, para negar-lhe a devoção ao credo marxista, das suas declarações. De certo
haverá quem as impugne, asseverando que a técnica comunista impõe aos seus sectários ocultar a qualidade de militante, sempre que issci seja vantajoso. Nisso ainda
os partidários de Lênine divergem do cristianismo. Os primeiros discípulos do
Redentor faziam praça da sua devoção e se deixavam matar ao preço da confissão.
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Não contesto assim que a negativa, em matéria comunista, possa valer por uma afirmativa. Um comunista, afirmando que não o é, conforma-se com os preceitos da
doutrina. Mas reparem, Srs. Deputados, no perigo de 'levar a conclusão às suas últimas conseqüências. Semelhante lógica pode conduzir ao absurdo. Se todo indivíduo apontado como comunista tiver a sua contestação tomada como uma injunção
da escola política, acabaremos ·por considerar comunistas os que negam e os que
afirmam. Assim bastará uma denúncia para arrolar entre os devotos de Moscou
mesmo os que negarem essa qualidade. Desta fmma, a dúvida só conseguirá ser dissipada pelas provas, e essas não existem no dossier policial quanto ao Deputado
Octavio da Silveira.
Em suma, o representante do Paraná vai ser levado aos tribunais pelo depoimento prestado perante o Delegado Bellens -eorto. Ora, esse depoimento nega
expressamente que o seu autor seja partidário do comunismo. Não vou lê-lo, pois
a Câmara o conhece. Tudo quanto há nele é a revelação de um caráter intrépido.
Traduz a fibra moral de um homem que, preso embora, não se intimida e declara:
"Eu não sou comunista. Não estive na Revolução de novembro, mas
teria estado com todo o movimento que visasse destituir do Governo o Sr.
Getúlio Vargas."
Tudo se pode atribuir como conclusão a esta peça, menos que ela não exprime a coragem de um homem.

O Sr. Arthur Santos - Depois, trata-se de uma confissão que, em matéria
penal, é indivisível. O autor do parecer, entretanto, aproveitou a parte que era contrária ao acusado e desprezou a que o beneficiava.
O SR. JOÃO NEVES- O nobre Deputado e meu prezado amigo, Sr. Arthur
Santos, adianta o meu argumento. Contra o Deputado Octavio da Silveira só há esse
depoimento, a sua confissão. Esta é, entretanto, uma peça de defesa; não é peça
de acusação. Como diz S. Ex~, a confissão é una, não pode ser tomada por partes;
uma para absolver, outra para condenar.
Permita-me o honrado prolator do parecer, a quem, de modo algum, desejo
molestar pessoalmente - mas há, no seu trabalho, verdadeiras monstruosidades.
Uma é esta: o Procurador Criminal pede licença para denunciar o Sr. Domingos Vellasco como incurso em três artigos da Lei de Segurança; e o nobre relator devolve a
requisitória, acus~do o Sr. Domingos Vellasco de estar incurso em seis artigos da
Lei de Segurança! E o que se chama ultra petita.
Já agora, Srs. Deputados, vou concluir.
Não julguei adequada outra hora para uma solene definição de atitudes daquelas forças políticas que me honraram com sua confiança nesta Câmara, elegendo-me, contra minha vontade, para condutor de suas atividades parlamentares.
Por aí além, a malignidade de uns atribui-nos o propósito oculto de uma
adesão, disfarçada sob as aparências de uma trégua. Outros, impregnados da própria malíci,a, afirmam que, complacentes no fundo com a recente subversão da
ordem, espreitamos as duas amarras as resistências do barco: se é o Governo que do-
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mina o temporal, invocaremos a tempo a serenidade do nosso comportamento
como um título de indulgência; mas, se de novo as vagas se encresparem do lado da
revolta, saberemos cobrar à vista o nosso crédito. à custa dos parlamentares presos.
Os censores não se preocupam nem da coerência elementar, como se copiassem a fábula do velho, o rapaz e o burro. Cada um emite o seu juízo com os venenos do próprio laboratório.
Não nos tem desnorteado a injustiça das críticas contraditórias. Traçamonos uma linha de conduta, ditada apenas pelas inspirações do nosso patriotismo e
pela nossa aguda compreensão do dever público.
Já agora falemos à Nação,frente a frente, sem reservas nem reticências.
Somos mandatários de Partidos estaduais coligados para uma obra de prática e defesa do regime instituído na carta constitucional.
Aliamo-nos depois dos acontecimentos de 1932 e até hoje não mudamos de
orientação, não transigimos, não se modificaram as razões que nos congregaram.
Mantendo inabaláveis os nossos quadros e compromissos recíprocos, somos nós e
não outros que decidimos dos rumos e métodos da nossa ação política. Representando uma grande parcela da opinião pública, nunca nos propusemos à oposição
sistemática, nem empreitamos o nosso esforço à selvageria das retaliações pessoais.
Antes de tudo, o interesse do Brasil.
A nossa atuação parlamentar em 1935 foi um modelo de espírito público,
confundindo tantas vezes o nosso voto neste plenário com o dos nossos adversários,
quando os imperativos nacionais não permitiam distinguir a Maioria da Minoria da
Câmara. Compulse quem quiser os Anais desta Casa e verá o trabalho ardente dos
nossos Deputados nas Comissões; leiam-se-lhes os votos e pareceres, recorde-se a
contribuição dos· nossos oradores em todas as questões econômicas e financeiras,
na multiforme legislação, na defesa de todos os princípios inseparáveis do regime.
Adversários da situação, não nos desmandamos em catilinárias nem transformamos
a tribuna em pelourinho de homens, mas em púlpito de idéias. Desencadeada a
tormenta de novembro, só nos cumpria ficar ao lado da ordem institucional do
País, pois somos delegados de massas contrárias a todos os extremismos, que totalizem no Governo a ditadura de indivíduos, classes ou partidos. Nem nos seria possível bafejar, com a nossa simpatia a posteriori, um movimento feito à nossa inteira
revelia e que preconizava em público e razo a entrega do poder onímodo a uma
agremiação. Muito menos os nossos votos pocleriam ser contados para uma obra
que, apregoando querer libertar o País do jugo imperialista, começasse por importar,
das cinco partes do mundo, estrangeiros destinados ao exercício de um super Governo em nossa Pátria. (Vários apoiados.)
Bom ou mau, o Governo tem de ser e há de ser de brasileiros. Nenhum de
nós permitiria que as nossas contendas íntimas fossem resolvidas fora de nós mesmos.
O Sr. Adalberto Corrêa - O Brasil deu o exemplo único no mundo em que
maus brasileiros aceitaram ou pediram a intervenção de estrangeiros para a destruição das nossas instituições políticas e sociais.
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O SR. JOÃO NEVES - Não descuramos, porém, um só momento, o nosso
papel de guardas dos princípios constitucionais, nem a nossa palavra faltou jamais
nas ocasiões necessárias em defesa dos injustamente atingidos pela repressão, condenando todos os excessos.
Mas, imerso o País na ·suspensão de garantias, povoado o ambiente de ameaças de toda a sorte, não poderíamos deixar de considerar os acontecimentos à luz da
sua extrema gravidade. A hora não era e não é propícia para querelas partidárias,
para agitações estéreis ou conflitos pessoais inescusáveis. Animados de um grande
ideal, não perdemos de vista as dimensões da realidade dolorosa destes dias sem
brilho. Só aqueles arquitetos de nuvens, de que falava Taine, teriam gosto para
assistir aos desmoronamentos das instituições, sofisticando e discutindo abstrações,
ou mergulhando no labirinto de um inquérito de responsabilidades passadas,
enquanto as chamas do incêndio lambem as paredes da Casa. O que nos cumpria dizer, acerca do erro dos homens e dos desvios de curso de idéias corajosamente apostoladas, já o dissemos tantas vezes. Nem a opinião siderada pelos trágicos sucessos
do ano passado teria eco para indagações inoportunas. Dessa compreensão nítida
é que brotou de homens responsáveis e insuspeitos a idéia de uma trégua, reclamada de todos os lados e acolhida com simpatia por todos os espíritos bem intencionados.
Trégua que não resultou de conchavos ou de trocas, mas que nasceu, espontânea e cristalina, das mais puras vertentes do nosso patriotismo, verdadeira trégua
ao serviço impessoal do Brasil, "sem acepção de pessoas", como nos textos do Evangelho, fosse quem fosse o titular do Governo.
Ainda quando não houvesse parlamentares presos, ela resultaria da lógica
da nossa posição. Nem jamais representou ela a nossa prestação em um dos pratos
da balança, para receber no outro a liberdade dos nossos colegas.
As insinuações desse calibre hão de morrer despedaçadas contra as
fundações graníticas do nosso passado político. Se elas buscam alcançar, de preferência, as inspirações da Frente Única do Rio Grande, tanto menor será a sua credibilidade. À audácia dos mistificadores opomos as nossas atitudes de ontem.
Pois não fomos nós elementos decisivos na campanha liberal e na revolução de outubro? Em nenhuma fase daquelas agitadas lutas transigimos com os nossos adversários. Vencedora a jornada cruenta, ninguém nos viu inertes em frente da ditadura,
mas vigilantes, coerentes e dedicados aos compromissos que nos levaram até as trincheiras de 1932, Vencidos, não nos abatemos aos vencedores. Suportamos o exílio,
a prisão e o ostracismo sem nada pedir, receber ou reclamar. Todos os mandatos públicos, que exercem delegados da Frente Única no Município, no Estado e na
União, nós os conquistamos nas urnas, sem um favor ou uma condescendência dos
nossos adversários. (Mui to bem!)
Lá estão intactas as nossas formações partidárias. É certo que os reclamos de
paz e trabalho, jacentes da consciência impessoal do Rio Grande, de cuja felicidade
somos servidores fiéis, nos conduziram a partilhar as responsabilidades do poder estadual com os correligionários do General Flores da Cunha, que há longo tempo tomou a iniciativa espontânea e louvável de nos convocar para uma obra de cooperação
administrativa, sem nada exigir de nós no terreno de compromissos políticos. Daí e
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das cada vez mais angustiosas condições da vida brasileira, é que nasceu a fórmula
do Governo de gabinete, que aceitamos sem preocupações pessoais.
Que ela não era um meio de galgar o Governo, nem a máscara de uma adesão, prova-o precisamente a sua aplicação ao Rio Grande do Sul. Quem ousaria em
frente da realidade indissimulável afirmar que nós aderimos ao Governador Flores
da Cunha, ou que ele dispersou os seus correligionários, para se incorporar aos
nossos partidos? Não; creia o Brasil que nunca foram mais acentuadas entre os meus
conterrâneos as fronteiras partidárias do que na vigência do modus vivendi. Não faz
muitos dias, disputamos no Município de Encantado um dos pleitos mais renhidos
de que há memória no Estado. De lado a lado, jamais o nosso civismo foi tão vigoroso, como nunca foram mais fundos os traços da nossa fisionomia partidária.
Apenas conseguimos dar ao poder público um caráter de quebra-mar contra as agitações que não se contenham nas urnas. No seio do Secretariado vão desaguar todos
os problemas já filtrados dos venenos que a paixão facciosa facilmente ministra a
muitas iniciativas. Ele representa, dentro da sua concepção e felizmente na sua prática, a âncora do bem público que a nossa paixão pela terra comum fundiu com as
mãos ainda sangrando das batalhas recentes. (Palmas.)
O Sr. Cunha Vasconcellos -E a paixão é a poesia da política ...
O SR. JOÃO NEVES - E foi esse aparelho, que ao mesmo tempo condensa
energias e amortece choques inúteis, que pretendemos adaptar à solução do caso
brasileiro, sem linhas rígidas ou molas insubstituíveis.
Jamais, Senhores, nos ocorreu a idéia de atracar pelos fundos do palácio,
enchendo as embarcações de proventos, pastas, mercês ou sinecuras.
Partidos revolucionários em 1930, os da Frente Única não se desquitaram da
ditadura por causa de postos ou recompensas -sabe-o de sobejo a Nação.
O que não podemos nem queremos é reduzir todo o drama brasileiro apenas
às nossas divergências com o Sr. Getúlio Vargas.
Assim, as nossas atitudes atuais decorrem da situação do País e apenas dela.
Posso dizer de público e razo, pondo a minha palavra sob o contraste da
do honrado Sr. Presidente da República, que, nas poucas vezes em que me avistei
com S. Ex~ foi minha linguagem invariavelmente a do homem que nunca soube dissimular o seu pensamento sob o véu das conveniências.
Corria-me o dever imprescindível de defender os parlamentares presos. Fechados os tribunais ao pedido de habeas-corpus, não hesitei em arrazoar perante o
próprio Poder Executivo, do Presidente da República ao Chefe de Polícia da
Capital, com escalas pelo Ministro da Justiça. Intransigente no princípio constitucional violado, nunca distingui entre os parlamentares presos os meus correligionários dos que não o são. Podem dizê-lo as autoridades perante as quais debati o caso
e, especialmente, o ilustre Líder da Maioria.
O Sr. Pedro Aleixo - Eu digo, como, aliás, tenho afirmado sempre: V. Ex~
jamais fez qualquer distinção entre os parlamentares; jamais pleiteou a soltura de
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um ou de outro; batia-se pela liberdade de todos os parlamentares e aqui, nesta tribuna, reafirmou o que sempre foi seu ponto de vista. Várias vezes, a mim mesmo assegurou que concederia licença para processo de todos, desejoso de que, antes do
exame da matéria pela Câmara, se procedesse à soltura de cada um deles. Foi sempre esse o ponto de vista sustentado por V. Ex~
O SR. JOÃO NEVES - Agradeço ao ilustre Líder da Maioria o seu depoimento. Ele desfará todas as espumas levantadas na crista de certas ondas suspeitas.

O Sr. Pedro A/eixo -V. Ex~, agindo como agiu, acentuou, mais de uma vez,
a conduta que sempre manteve, de jamais permitir sobre V. Ex~ ou seus interlocutores se lançasse a suspeita de que, a propósito da liberdade dos parlamentares,
se pudesse elaborar qualquer combinação política. Seria injúria atribuir tal intento
a V. Ex~, como seria idêntica injúria atribuí-lo aos interlocutores de V. Ex~, aqueles
com quem V. Ex~ tratou da matéria.
O SR. JOÃO NEVES- Reitero meus agradecimentos a V. Ex!!
Muito mais fácil e mais cômodo seria para mim seguramente assestar no primeiro dia contra o Governo todas as baterias de que dispomos, numa atitude de negação e protesto. Mas, Srs. Deputados, não me seduziu o torneio demagógico nem
me enfeitiçou a vaidade pueril de tecer filípicas com os espinhos dos nossos colegas
seqüestrados às suas funções legislativas.
O Sr. Cunha Vasconcellos - V.
para se fazer compreender.

Ex~

não fala para se fazer admirar, e sim

O SR. JOÃO NEVES -O dever cada um o cumpre da forma que lhe parece
melhor. O indispensável é que seja cumprido. E o meu, sei bem que o cumpri erga
omnes, sem desalento nem ostentação. Não me perturbaram as dificuldades encontradas no caminho, como não desimantaram as agulhas da minha bússola às justas
impaciências mal contidas. Tenho em tal preço a liberdade humana que poderia
tê-la trocado pelo meu silêncio, numa renúncia humilde e obscura de mim mesmo.
Mas nem isso o fiz, ainda quando tivesse a certeza de que uma posteridade próxima viesse a abençoar a serenidade da minha conduta. Batendo-me pelo princípio
constitucional em toda a sua pureza, deu-me forças na luta o sentir vigilante e apaixonada, atrás de mim, a voz de toda a minha terra natal, expressa com intraduzível
eloqüência no pensamento de todos os seus Partidos.

O Sr. Cunha Vasconcellos -Como um dos chefes da Aliança Liberal, V. Ex~
deu provas de que não conhece o caminho por onde se recua sem honra.
O SR. JOÃO NEVES - Já se disse também que a trégua parlamentar oculta
nas suas dobras o jogo de combinações sucessórias à mais alta magistratura da Re-
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pública. Oponho à suspeita a contestação mais cabal. Jamais nos meus entendimentos com o Sr. Presidente da República trocamos uma só palavra a esse respeito. Nem
as Oposições Coligadas nem a Frente Única deram até hoje um único passo nesse
grave assunto. Não assentamos uma atitude, não discutimos uma candidatura, não
tomamos um compromisso. Na hora oportuna, não faltaremos ao prélio, sem preocupações pessoais ou regionais, em busca apenas de um nome que assegure ao Brasil dias de tranqüilidade e de administração ordeira e fecunda.
Por agora, o nosso papel histórico consiste em contribuirmos para que a
Nação seja reintegrada no âmbito constitucional. Este longo hiato precisa ser encerrado, quanto antes, pela apuração das responsabilidades no levante de novembro,
pelo restabelecimento das garantias constitucionais, para preservação das regalias de
funcionários civis e militares, pela soltura dos simplesmente suspeitos, detidos no tumulto dos acontecimentos, pelo império, enfim, do Judiciário, sem restrições.
Não poderemos viver eternamente em estado de sítio ou de guerra, mesmo
porque os remédios heróicos que não curam acabam por matar o doente. E tanto
vale morrer da doença como da terapêutica.
Contrários a todos os extremismos, nem por isso desejamos menos uma profunda transformação das instituições, que dê à democracia o sentido social
indispensável. Domina-se a revolta pela violência - vim vi repellere licet -, castiga-se
a infração penal pela justiça. Mas a reação nunca amorteceu o ímpeto das doutrinas.
A uma subversão oponhamos o apostolado das idéias, a educação, a organização
nacional, o zelo pelos dinheiros públicos, a satisfação de todas as necessidades
coletivas, a modéstia dos governos, o espírito de moderação nas lutas e o acerto das
soluções.
Vão V. Ex~ , Srs. Deputados, decidir da sorte dos vossos pares neste grave
passo da vida republicana do Brasil.
Durante os três largos meses que antecederam este debate, consagrei os meus
dias sem cansaço a uma obra de moderação, de justiça e de sacrifício, seguro de que
não havereis de perder de vista os imperativos da vossa consciência de magistrados.
Não pode colocar a direção parlamentar da Maioria o voto de V. Exa.s no
terreno da solidariedade partidária nem da confiança ao Governo. Deverão V.Exl:!S
assim de julgar pelo alegado o provado.
Não pedi um sufrágio, não supliquei um auxilio, não forcei uma porta. Posso orgulhosamente dizer da minha ação infatigável, como o Padre Vieira, deprecando o auxílio de Deus para a vitória das armas portuguesas: "Não hei de pedir, pedindo, senão protestando e argumentando, pois esta é a liberdade que tem quem não
pede favor senão justiça."
Já examinei o dossier policial, desmontando a acusação peça por peça.
Pode restar uma suspeita. Não remanescerá a sombra de uma prova, que autorize
a denúncia. Seja qual for o pronunciamento de V. Ex1!8, hão de compreender, já
agora, que ele não alterará a nossa linha de conduta pública, ditada por outros imperativos superiores.
Mas não é possível que os Deputados fiquem no cárcere como reféns ou
como símbolos. Devem nele permanecer, se formos convencidos da sua criminabili-
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dade. Nem o Governo se diminui com o nosso voto contrário à concessão da licença. O Poder Executivo não julga; acusa quando deve. E eu faço ao Sr. Getúlio Vargas a justiça de afirmar que S. Ex~ não transformou este -pleito na tortura de um
capricho que S. Ex~ não alimenta.
O pronunciamento da Câmara será da Câmara e só da Câmara. A posteridade não o atenuará como um reflexo alheio.
Nem a decisão negatória seria a única ou a primeira no curso dos atuais
acontecimentos.
Citarei a esmo dois casos, como duas ilustrações.
Um é o do Capitão Henrique Oeste, preso depois de 27 de novembro e solto
há cerca de quatro meses. Membro da direção da A N L, o jovem e bravo oficial, por
quem nutro todas as simpatias pessoais, provou a sua inocência e está hoje à frente
de tropa no irlterior de São Paulo.
O outro é o ilustre Professor Carpenter, que, depois de longa prisão, já se
encontra empossado em sua cadeira de Deputado à Assembléia Legislativa do Estado do Rio.
Restituindo ambos à liberdade, o Governo só se elevou aos olhos da Nação.
A teimosia e a injustiça nunca conduziram a bons caminhos.
Só a divindade é infalível e o mérito dos homens de Estado consiste precisamente no reconhecimento dos erros, sobretudo os inseparáveis de processos tumultuários, como aqueles em que se opera uma repressão enérgica contra a desordem.
Ademais, Srs. Deputados, corram os olhos por estas bancadas; levante-se
aos próprios conselhos do Governo. Lá, como aqui, llão somos quase todos réus de
crimes políticos, alcançados pela anistia?
Não infrinjo os mandamentos da ética, afirmando à Câmara que a certa altura o nobre líder da Maioria me comunicou que o seu estudo do inquérito concluíra pela ausência de provas contra os Deputados João Mangabeira e Domingos Vellasco. Isso mesmo ficou assentado na conferên_cia em que S. Ex~ tomou parte com
o Sr. Ministro da Justiça, o Sr. Maurício Cardoso, e comigo.
O Sr. Pedro A/eixo -Permita V. Ex~ um aparte. Evidentemente, nos entendimentos que tivemos sobre o assunto, todos eles postos nos termos que V. Exl!- resume, todos eles postos nos termos a que me referi -nesses entendimentos, por várias
vezes tive ensejo de anunciar, com absoluta lisura, minha opinião sobre a matéria,
mas, como o tempo de V. Ex!! já está findo e não desejo interromper sua brilhante
oração -sem, entretanto, deixar sem resposta imediata a afirmação de V. Ex~, peço
espere, nas palavras que deverei proferir sobre o caso, a explicação sistematizada do
meu modo de ver, certo, como está V. Ex!!, de que o anúncio de minha opinião
era sincero e livremente feito. E a explicação cabal da atitude assumida, V. Ex~
a encontrará nas próprias palavras que vou proferir.

O SR. JOÃO NEVES -De acordo.
Depois disso, não surgiu um documento novo, de modo que eu possa admitir modificação tão radical de orientação em assunto de tamanha gravidade.
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Mas para mim o que está em debate não é a liberdade de quatro cidadãos
investidos da representação nacional. O que V. Ex~ têm de julgar é a própria Constituição da República. Abrindo o ciclo de conferências em Buenos Aires, Ruy Barbosa disse com a segurança proverbial: "O que interessa saber no tocante a um País
que se diz constitucional, não é se tem uma Constituição, mas se pratica a que tem."
Aí, o problema de hoje, em toda a sua gravidade.
O Poder Executivo transmite à Câmara toda a majestade de um poder, que
deve pairar junto dos outros no mesmo pé de igualdade.
Agora, basta de palavras. Vamos aos votos. Eles dirão se assistimos a uma
sessão histórica ou se já desceram as trevas da noite sobre o cadáver da democracia
brasileira. (Muito bem; muito bem. Palmas prolongadas. O orador é vivamente cumprimentado.)
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A CASSAÇÃO DE MANDATOS POLITICOS

15-6-1937
O SR. JOÃO NEVES (Pela ordem) -Sr. Presidente, vou ultimar o cumprimento de um grande dever, que - a mim me diz a consciência- eu esgotei dentro
da modéstia dos meus recursos, mas com a sinceridade que costumo imprimir a to,
das as minhas atitudes.
Lá vai de um ano que foi a Câmara dos Deputados privada da presença de
quatro dos seus membros, dentre eles dos mais ilustres.
No interregno da Sessão Parlamentar, foram presos, sem prévia licença do
Poder Legislativo, um Senador e quatro Deputados, acusados de co-participarem na
preparação de uma nova obra revolucionária contra os fundamentos políticos e sociais do nosso País.
Estava eu ausente desta Capital, em Campos de J ordão, quando soube da dolorosa notícia, e desde logo me apressei a telegrafar a S. Ex? o honrado Sr. Presidente da República lavrando meu protesto contra o desrespeito feito: às imunidades
parlamentares, pois que todos os membros do Poder Legislativo seqüestrados então
o foram sem a prévia formalidade da licença da Seção Permanen.te do Senado.
Em resposta, telegrafou-me o ilustre ex-Ministro da Justiça, Sr. Vicente Ráo,
defendendo o ato do Governo em virtude do qual os cinco parlamentares haviam sido presos.
Não me conformei com aquela decisão e, tão pronto regressei a esta Capital,
todos os dias, posso dizer, freqüentei os representantes mais altos do Poder Executivo, a fim de levar-lhes a convicção não só de que a Constituição fora ferida fundamentalmente, senão também que provas não havia, convincentes, de que os aludidos
parlamentares tivessem incorrido na Lei de Segurança.
Sabe a Câmara o que foi o grande drama da concessão da licença, por ela,
para o processo dos nossos colegas então detidos. Não vale apurar responsabilidades
ou rever ato já consumado.
Quero apenas acentuar que a própria justiça da Segurança Nacional já devolveu, absolvidos, ao Senado, o Sr. Abel Chermont e, à Câmara, o Sr. Domingos Velasco, e infligiu uma pena moderada ao Sr. Abguar Bastos.
Dois parlamentares, porém, foram condenados a penas que eu, sem nenhum
desrespeito ao judiciário da Segurança Nacional, qualificarei de bárbaras. (Muito
bem.) Foram os Srs. João Mangabeira e Octávio da Silveira.
Não é meu intuito analisar aqui a sentença, bem que esse direito não me
pudesse ser contestado. Quero apenas que fiquem integrando a história desse doloroso episódio da vida política do Brasil as defesas produzidas perante a Nação e
perante o Tribunal de Segurança pelos dois Deputados condenados, os Srs. João
Mangabeira e Octávio da Silveira. Elas aqui estão e desejo que figurem no meu discurso, como parte integrante dele.
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Resta-me, Srs. Deputados, a grande satisfação de ver que não eram vãos os
meus preconícios, na tribuna da Câmara, em 9 de junho do ano passado, quando
reivindicava para esta Casa o direito de manter indenes de qualquer violência os seus
membros, fora das prescrições inequívocas do Pacto Fundamental da República.
Resta-me ainda o extremo prazer de verificar que a decisão do honrado Tribunal de Segurança fez tábua rasa de uma suposta prova testemunhal·, que aqui,
desde o primeiro dia, declarei, afirmei, sustente i e provei não passar de um tecido
de inverdades articuladas para legitimar a violência.
Nesta hora começa a justiça a se pronunciar. E ela está, felizmente, encarnada nas mãos do próprio Poder Executivo, que agora orienta os seus passos por uma
larga e honrosa revisão dos inquéritos, pondo em liberdade os injustamente inculpados, restituindo às suas famílias aqueles que não cooperaram para a perturbação
da ordem em 27 de novembro.
Contrária às emendas introduzidas e deformadoras da Constituição Federal,
a minha bancada negou-lhes sufrágio, bem como se recusou a apoiar o estado de
guerra; de modo que somos aqueles que podem analisar os acontecimentos, sem haver cometido a sombra de uma incoerência, sem termos de, por interesses partidários ou ocasionais, fazer penitência perante o tribunal da opinião pública.
-Quanto à Câmara, ela mesma deve ter reconhecido que a concessão da
licença foi, pelo menos em parte, precipitada, pois o próprio tribunal especial já
devolveu ao seu seio, absolvido, um dos Deputados para cujo processo ela concedera licença.
Não negamos, nem negaremos ao Executivo os meios de que ele careça para
defender o Estado e a sociedade.

O Sr. Abelardo Correa -Foi o Executivo que pediu o estado de guerra.
O SR. JOÃO NEVES -A ele demos o estado de sítio quando da primeira
Mensagem Presidencial. Concedemos também a sua prorrogação por mais 60 dias,
para que se terminasse a apuração dos inculpados.
Devo acrescentar que, para mim, toda a obra de justiça precisa ser pesada
com extremo equih'brio, para que precisamente os culpados, os verdadeiros culpados, não sejam subtraídos ao juízo dos tribunais.
E era isso que eu queria dizer à Câmara dos Senhores Deputados, na mesma
hora em que cumpro o penúltimo dever para com os meus colegas presos, porque o
último, ainda o pretendo cumprir como advogado perante o egrégio Supremo Tribunal Militar, defendendo-lhes a liberdade, a que espero vá restituí-los a mais alta
corte militar do meu País. (Muito bem, palmas. O orador é cumprimentado.)

Defesas produzidas perante o Tribunal de Segurança, a que se refere o Sr.
Deputado João Neves, em seu discurso.
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RAZÕES DE APELAÇÃO
Egrégios Ministros do Supremo Tribunal Militar, para esse grande Tribunal
recorre João Mangabeira da sentença iníqua que o condenou ao mínimo das penas
do art. 49 da Lei n~ 38, de 1935, e proferida contra a razão, contra a lei e contra a
verdade material documentada nos autos.
Se não, vejamos.

CONTRA-RAZÃO
O Tribunal absolveu, unanimemente, todos os parlamentares dos crimes dos
artigos 1 ~ e 6~, que a denúncia lhes atribuía. Reconheceu, portanto, que eles não
tiveram partiCipação nenhuma - direta ou indireta -na revolução de novembro.
Condenou, porém, João Mangabeira e Octávio da Silveira ao mínimo do art. 4~.
Para isto, deu o Tribunal, como provada a existência de nova revolução, em
preparativo, que o Sr. Vicente Ráo inventara para justificar o estado de guerra e a
prisão dos parlamentares. É que, segundo o acórdão, "sufocado o movimento de
novembro de 35, preparava-se um outro, para o qual aliciavam e articulavam pessoas
e organizavam planos Prestes e llvo Meireles ".
Seria uma nova revolução que Prestes, vencido, oculto e acuado, estaria
organizando com Ilvo Meirelles, a quem o Tribunal condenou, apenas, como
co-réu, a quatro anos e quatro meses de prisão. E isso, naturalmente, porque a situação de perigo e abandono de Prestes era tal, que, de toda a correspondência de llvo
nessa quadra, e constante da apreensão à Rua Honório, se verifica que os dois não
se encontravam; apenas por escrito, se entendiam, e com dificuldade, por meio de
um terceiro. Essa, a revolução fabricada pela imaginação do Sr. Vicente Ráo, e da
qual não existe prova nos autos, e que o Tribunal deu por provada, para poder condenar por dois crimes Prestes e Berger, este preso, desde fins de dezembro, e, sobretudo para nela incluir, por meio dos bilhetes de Ilvo, o recorrente, a quem desejava
castigar.
É nessa revolução imaginária, fantasiada pelo Sr. Vicente Ráo; é nessa revolução de pilhéria, organizada por Prestes, escondido no subúrbio e Ilvo, em pleno
estado de sítio, apanhando boatos na Avenida; é nessa revolução, sobre a qual o
próprio delegado Belens Porto nada perguntou aos parlamentares, quando os inquiriu a 28, 29 e 30 de março de 1936; é nessa revolução de Carnaval, que o Tribunal
inclui o recorrente como co-réu porque, textualmente, "os Deputados Octávio da
Silveira e 1oão Mangabeira aparelharam meios e articularam pessoas com o fim de
servir ao novo surto reJJoluci onário ':
Antes de tudo, restabeleça-se o texto legal, modificado pelo acórdão. A
lei não emprega a forma um pouco vaga e um tanto doméstica de "com o fim de servir". Não. Só constitui delito "aparelhar meios ou articular pessoas para a realização do crime do art. 1<? ", isto é: "tentar diretamente, e por fato, mudar por meios
violentos a Constituição". Não é, portanto, qualquer serviço; mas um serviço para
a "realização do crime".
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Mas o acórdão, sem querer, classifica os condenados de imbecis. Porque não
teriam, nem mesmo indiretamente, participado da revolução de novembro, ou de seus
preparativos, quando Prestes poderia ter possibilidade de êxito. Não! Era depois de
terem verificado que o 3°. Regimento e a Escola de Aviação ficaram isolados e
foram vencidos, que não tinha havido a mínima reação operária; que a Polícia tinha
prendido todas as pessoas capazes dé qualquer atitude subversiva; que o estado de
sítio fora prorrogado; que a Constituição fora reformada para estabelecer o estado
de guerra; que Prestes estava foragido, sozinho e perseguido; que o próprio Ilvo não
podia sequer com ele avistar-se; era numa situaÇão de tal perigo e precariedade, que
eles, sem contato nenhum anterior com o movimento vencido, iriam entrar como
auxiliares do "novo surto", cuja probabilidade de êxito só poderia ser formulada
no delírio de um louco. Bastaria considerar a realidade evidente, pública e notória,
para, desde logo, repelir a hipótese de qualquer participação deles na aventura. Ou,
então, seriam uns dementes e, assim, legalmente, irresponsáveis pelos fatos praticados.

CONTRA A LEI E CONTRA A VERDADE
Mas o acórdão condena o recorrente pelo crime do art. 4<? e especifica:
"Aparelhar meios e articular pessoas, para uma revolução".
E em que se baseia o acórdão para isso?
Firma-se o Tribunal, contra Mangabeira, exclusivamente, no depoimento
adulterado do Senador Chermont e nos trechos de uns bilhetes de Ilvo a Prestes,
todos de 14 de fevereiro a 1~ de março de 36, e referentes a acontecimentos ocorridos neste lapso de tempo, ou a projetos que deveriam ter começo muito depois.
E acontecimentos que, se fossem reais, constituiriam, como se verá, atos legítimos.
Porque o Tribunal considerou falsos os depoimentos das testemunhas, tão contrários aos fatos e contraditórios consigo mesmo foram eles.
Mas todos os boatos, transmitidos por Ilvo, de 14 de fevereiro a 1? de março de 36, não constituiriam jamais crime nenhum e, muito menos, o "de aparelhar
meios ou articular pessoas para a realização de uma tentativa de mudar diretamente
por fato, e por meios violentos, a Constituição da República", que este, exatamente
este, exclusivamente este, o delito pelo qual Mangabeira foi condenado. Assim, tornemos por verdadeiros todos os fatos falsos, atribuídos pelo acórdão a Mangabeira.
Nenhum deles, como se verá, constitui sequer indício de "aparelhar meios ou articular pessoas" para uma tentativa de revolução.
Eis o primeiro dos considerandos do acórdão:
"Considerando que o acusado Deputado João Mangabeira tinha
pseudônimos, pelos quais, como os chefes revolucionários outras diversas
pessoas envolvidas no preparo do movimento, antes e depois de 27 de
novembro de 35, era referido nos bilhetes de Ilvo Meirelles".
Este o seu crime máximo. Tanto que constitui o primeiro fundamento do
acórdão. Tinha ele pseudônimos, pelos quais "era referido nos bilhetes de Ilvo". Se
isso fosse a expressão sincera da verdade, não seria jamais o crime de "aparelhar
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meios ou articular pessoas", por que o recorrente foi condenado. Seria, então, o
novo crime de ter pseudônimos, que não está defmido em lei e é de pura invenção
do Tribunal. Mas, ainda assim, o crime seria de quem pôs o pseudônimo, e não da
vítima. Mas, será verdadeiro afirmar que o Deputado João Mangabeira tenha sido
"referido por pseudônimos nos bilhetes de Ilvo Meirelles"? É falso. O acórdão, como
o delegado Belens Porto, adultera os documentos dos autos. Nos bilhetes de Ilvo
não existe jamais - João Mangabeira. As referências que a Polícia e o Tribunal afirmam serem feitas a ele constam das cartas de fls. 18, 27, 30, 34,37 e 38 do 2f! volume da apreeensão da Rua Honório. Nelas não se escreve nunca:loãoMangabeira;
mas se fala quatro vezes em Mangabeira (cartas de fls. 18, 27, 30 e 38); uma vez
Mang (carta de folhas 34); e uma vez em João (carta de fls. 17).
Os fatos que elas atribuem a Mangabeira, Mang e João são absolutamente
falsos, como o recorrente demonstrou na sua exposição à Câmara e o tomou a demonstrar o Deputado Rego Barros, na defesa definitiva. Sempre ele assegurou:
19 - que não conhecia de vista sequer o Dr. llvo Meireles; 29 - que Mang, Mangabeira ou João não podiam ser o Deputado João Mangabeira, a quem atribuíam
habeas corpus impetrados exclusivamente por Chermont e Octávio da Silveira e um
telegrama por este passado ao Presidente da República e lido por aquele no Senado, e
publicado no Diário Legislativo. A Polícia ouviu, a 24 de junho de 1936, o Dr.llvo
Meirelles, não lhe perguntando se Mangabeira,Mang ou João de suas cartas eram o
Deputado João Mangabeira, e se com este tinha tido, em qualquer tempo, qualquer
espécie de relações. O Relator, no Sumário, não ouviu sobre o caso o Dr. llvo Meirelles, como permitia o art. 36 do Regimento Interno. Isso era essencial. E sem prova
nenhuma, ou melhor, contra a prova dos autos, o acórdão assevera, falsamente, que
o "Deputado João Mangabeira era referido por pseudônimos nos bilhetes de Ilvo".
Além disso, convém salientar que apenas em duas cartas -de 29 de fevereiro e 1f! de março - se usa de pseudônimos e que, pela primeira vez, eram postos
por llvo. Assim, a 29:
"O Mangabeira (Medeiros), etc. Ora, se já houvesse o pseudônimo,
não usaria Ilvo do nome. E tanto assim, que se esqueceu. E no dia seguinte,
na carta de fls. 34: "Mang, (daqui em diante J. Morais)".
Mas, onde a culpa do recorrente, e para fundamentar uma condenação, no
fato de Ilvo, a 29 de fevereiro e a 1? de março, ter, por sua própria fantasia,
inventado dois pseudônimos, um para Mangabeira e outro para Mang? Se isso fosse
crime, o autor seria Ilvo; e o recorrente a vítima. Mas, ao menos, as duas cartas dão
notícias de algum crime, ou qualquer ato censurável? Não. Ilvo transmite informações erradas, mas que, se fossem verdadeiras, seriam fatos legais. Eis a íntegra da primeira carta:
"29-9-36 -Gar. Seguem as considerações do Felizardo. Como se
trata do autógrafo, é preciso muita atenção. Ainda não havia falado com o
seu amigo (Pessoa), insiste pela urgência da opinião dele (gen. Pessoa). O
Mangabeira (Medeiros) quer articular as oposições sob a base de um programa mínimo (contra o sítio, liberdade de presos, etc.). Pediu para se avistar
com o Pessoa. Mandei dizer que o Felizardo o apresentaria. Ela lembra um
partido nacional, para o qual sugere o nome de "Radical".
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A outra carta é uma espécie de relatório, em que livo transmite toda sorte
de notícias. Não tem data, mas, pela referência à carta da véspera, se verifica que é
de 1? de março. Começa tratando dos habeas-corpus de Berger e Adalberto. Diz
que depois se tratará do de Ghioldi e acrescenta:
"Eles não querem requerer todos ao mesmo tempo. Não resta dúvida de que nos vêm auxiliando bastante. O nosso amigo Silva ficou encarregado de ligar Felizardo ao Mang (daqui em diante J. Moraes). Ele especialmente vem tomando muito a sério as nossas coisas, o que nos tem agradado
bastante."
E no fim da carta:
"Ontem lhe falei ligeiramente do tal Partido Radical. Também pouca
coisa de concreto há".
Como se vê, nestas duas cartas não há indício de nenhum crime: máxime o
de "aparelhar meios ou articular pessoas" para uma revolução. O que se anuncia é
ao contrário: que "Mangabeira deseja articular as oposições sob a base de um programa mínimo (contra o sítio, liberdade de presos, etc.)". Não se trata, portanto,
expressamente, de articular pessoas para "mudar por meios violentos a Constituição
da República". Ao contrário: o que se projetaria era uma campanha parlamentar
para depois de maio, e, dentro da Constituição, obter certas medidas legais. Igualmente, não seria "aparelhar meios ou articular pessoas para um novo surto revolucionário", como diz o acórdão, a lembrança da fundação de um partido com o
nome de Radical, o que, em toda parte do mundo, significa, politicamente, defesa
intransigente da democracia. Também não seria crime o fato de querer conhecer um·
general, sequer indigitado, no inquérito. Diz a denúncia, fls. 33, repetindo o Relatório Belens Porto, que Felizardo é o Coronel Moreira Lima. Não declara, porém,
qual o general, cujo pseudônimo é Pessoa. Ao Coronel Moreira Lima o recorrente só
conheceu em fms de junho de 1936, quando, ao entrar aquele no regimento, onde
este já se achava recolhido, foi-lhe apresentado pelo Capitão Walter Pompeu, em
presença de várias pessoas, que ali se achavam detidas. É o que se prova com os documentos juntos. A llvo, até hoje, não conhece. Se, portanto, o que não julgamos
possível, Mang, Mangabeira ou João são referências ao recorrente, llvo foi vítima de
informações erradas, pois o apelante nunca requereu habeas-corpus para Adalberto Fernandes, nem telegrafou ao Presidente; nunca pretendeu articular as oposições, nem, evidentemente, dispunha de elementos para isso; nunca lembrou a fundação de algum partido; nunca manifestou a nillguém o desejo de ser apresentado a
um general. Se, porém, tudo isso tivesse feito, teria apenas praticado atos, ou manifestado pensamentos legítimos. Mas os erros de Ilvo resultavam do fato de não ter
com o recorrente nenhuma relação pessoal. Da sua carta isso mesmo se verifica,
quando informa: "mandei dizer que Felizardo o apresentaria". Nada tinha, portanto, com os pseudônimos de Ilvo. Se um pseudônimo constituísse delito para uma
pessoa cujo nome representa, e que isso ignora, não haveria quem se pudesse considerar livre do crime, porque sabido que em certas épocas todos os partidos usam
suas correspondências de nomes supostos, não somente para os seus amigos, mas
para inimigos, ou neutros. Por isso mesmo, no arquivo apreendido, todo mundo tem
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pseudônimo. E, ainda nessa carta, se lê o pseudônimo de um general - Gen. Pessoa;
mas, para o Tribunal, como para o Procurador e para o Delegado, os pseudônimos
só constituem crimes para os civis e militares, até coronel. Exemplo: Felizardo, que
a denúncia diz ser Moreira Lima. Será uma das provas de que "preparou meios e articulou pessoas" para a Revolução Ráo-Miller. Assim, o primeiro considerando do
acórdão é a bem dizer inverossímil: e só se acredita que ele existe, porque foi publicado no Diário da Justiça e está nos autos.
O segundo fundamento da condenação é o seguinte:
"Considerando que o mesmo acusado, segundo depôs o Senador
Chermont, deu a este informações sobre maus tratos infligidos a presos que
o Senador Chermont aceitou como verdadeiros e verberou esses maus tratos em discursos que fez no Senado".
Parece pilhéria. Porque, se isso, que é falso, fosse verdadeiro, não constituiria crime nenhum. E tanto assim, que o Senador Chermont foi unanimemente
absolvido, como era de rigorosa justiça.
Mas o Senador Chermont, no dia 28 de abril de 1930, ao ter notícias, pela
imprensa, de que o Delegado Belens Porto falseara o seu depoimento de 29 de março, em exposição ao Senado, e que está junto aos autos, fez contra esse crime da
polícia o seguinte protesto:
"A afirmação é falsa por não verdadeira e caluniosa, por me atribuir
uma delação, que o meu caráter não me permitiria fazer, ainda quando o
fato houvesse ocorrido. O que eu disse no inquérito, em resposta à pergunta
que havia tratado com o Deputado Mangabeira do assunto de habeas corpus de Berger, foi que sobre esse assunto tinha conversado com ele e outras
pessoas. Agora acrescento: dei-lhe, em seu escritório, uma cópia da petição,
logo depois de havê-la entregue ao Juiz. E, nessa ocasião, conversei com ele
sobre o assunto. Eis tudo quanto se passou. Logo, é calúnia afirmar ter eu
dito que "combinei com João Mangabeira a .defesa de Berger" e "que ele
me dera informações" sobre o tratamento dos presos, verberado por mim no
Senado. Tais informações, recebi-as diretamente das vítimas e seus parentes
e amigos. Tive e apresentei ao Senado alguns desses documentos, que, escapando à vigilância policial, vieram para mim no "Pedro I."
Isso mesmo repetiram os advogados de Chermont, na sua defesa no Sumário; isso mesmo reafirmou ele próprio, no seu discurso de 17 do corrente, proferido
no Senado. Mas há melhor. Em sua defesa defmitiva, no fmal do capítulo - precariedade da prova indiciária - o Deputado O. da Silveira transcreve a íntegra dos documentos que forneceu a Chermont, e que este leu, no Senado, relativos ao espancamento de Clóvis Lima, para quem o primeiro impetrara habeas-corpus. Pois
bem: o Tribunal fechou os olhos a tudo; fez prova com depoimento falsificado de
Chermont, e, malgrado o seu repetido e veemente protesto, nem ao menos procurou apurar se o que ele dizia era verdadeiro, e isso depois de ter verificado
que o Delegado Belens Porto antedatara depoimentos falsos de secretas da polícia, transformados em comerciantes; e, com esse depoimento falsificado, condenou João Mangabeira, por uma imputação falsa, e que, todavia, se fosse verdadeira,
não constituiria crime.

644

Mas, o delirante é considerar-se que urna informação, certa ou errada, sobre
maus tratos de presos, constitui crime "aparelhar meios e articular pessoas, para
urna tentativa de mudar, por meios violentos a Constituição", que este o delito pelo
qual foi o recorrente condenado.
Poder-se-á dar a isso o nome de julgamento?
No considerando seguinte, diz o acórdão que "Silveira ficaria encarregado de
ligar Felizardo a Mangabeira, que Mangabeira vinha "tornando muito a sério as nossas coisas, o que nos tem agradado bastante", que o mesmo Mangabeira pretendia
fundar um novo partido, cujo programa mínimo seria "contra o sítio, liberdade de
presos, etc."
Corno sempre, o acórdão começa não dizendo a verdade. Porque a carta de
fls. 34,no segundo volume de apreensão da Rua Honório, não diz Silveira, como
falsamente afirma o acórdão para fazer prova contra o Deputado Silveira. Diz claramente - Silva. E, não obstante, em outros bilhetes llvo refere-se a Silveira. Já
vimos que Felizardo é, segundo a denúncia, o Coronel Moreira Lima. Mas, a apresentação a este, a quem Mangabeira não conhecia, era para o fim de ele apresentálo por sua vez, ao General Pessoa, o que não poderia constituir crime, se o fato fosse
verdadeiro. Mas o acórdão evita incluir o general, que também tem pseudônimo.
Mas o certo é que o recorrente só conheceu o Coronel Moreira Lima, em junho de
1936. Faz-se, agora, nos autos, a prova disso; bem corno de que llvo jamais lhe falou
nisso. Mas, para se ter urna idéia da imparcialidade do julgamento, basta salientar
que o Tribunal condena João Mangabeira firmado em documentos que dizem apenas Mang, ou Mangabeira, e se referem: 1? -ao desejo que este teria de ser apresentado a um general, e tanto assim que a carta de 29 diz, textualmente: "mandei dizer
que Felizardo o apresentaria"; 2? -a informação de que ele "pretendia formar um
novo partido, cujo programa mínimo seria contra o sítio, liberdade dos presos,
etc." O Tribunal prestou tão pouca atenção ao que leu, que atribui a Ilvo urna asnidade que ele não cometeu. Porque evidente que suspensão do sítio e libertação dos
presos não podem constituir programa de nenhum partido. Seria, quando muito,
objeto de urna campanha parlamentar. E o que a carta informa é que "Mangabeira
(Medeiros) quer articular as oposições sob a base de um programa mínimo, contra o sítio, liberdade dos presos etc." E que '1ernbra a fundação de um partido com
o nome de Radical". De tudo isso se vê a confusão, o pouco caso, com que foi lavrado e assinado o acórdão, que adultera o conteúdo e a forma dos próprios documentos, inócuos, em que se baseia, para proferir a sua conden.ação. Mas, ainda
assim: se Mang e Mangabeira fossem, de fato, João Mangabeira; se os boatos que Ilvo, que ele não conhecia, transmitia a Prestes fossem verdadeiros; se, por tais artifícios e suposições, se pudesse, legalmente, condenar urna pessoa: tudo isso reunido - campanha parlamentar e desejo de conhecer um general - não poderia caracterizar o crime de "aparelhar meios ou articular pessoas para mudar a Constituição", que este o delito pelo qual foi o recorrente condenado.
Também não pode constituir crime o fato de Ilvo, na carta de fls. 34, acima
transcrita, e tratando de defesa e de habeas-corpus de presos, dizer, de referência
a Mang, que o acórdão, ainda urna vez truncando a verdade material documentada,
transforma em Mangabeira: "ele vem tornando muito a sério as nossas coisas, o que
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nos tem agradado bastante". Se Mang for Mangabeira, o que nos autos não se provou, até mesmo porque somente esta carta fala em Mang, e as outras em Mangabeira; e se este for, o que também não se provou, ouvindo,llvo, João Mangabeira:
ainda assim, a exteriorização do sentimento pessoal de Ilvo não pode constituir
contra o recorrente o crime de "aparelhar meios e articular pessoas" para uma revolução. Porque, evidente que Ilvo se referia à série de habeas-corpus, que Mangabeira impetrara em favor de certos presos, todos - exceto Francisco Mangabeira,
Benjamin Cabello e Campos da Paz, que, após 18 meses de custódia, foram condenados a 6 meses - todos, após treze meses de prisão, foram postos em liberdade,
sem que os seus nomes figurassem sequer no inquérito! São essas as coisas a que se
refere Ilvo, num trecho em que fala, exclusivamente, de habeas-corpus para preso ..
A atitude do recorrente não podia deixar de ser agradável a Ilvo e a todos os
detidos e seus· amigos. Mesmo aos cujos nomes não se incluíam nas petições. E na
expressão "vem tomando a sério as nossas coisas" ressalta a surpresa agradável de
um auxílio inesperado. É que, em meio ao terror, propositadamente provocado e
mantido pelo Governo, para fms de sua política, quando o ambiente de pavor era
tal que advogados, com tirocínio de dezenas de anos em nosso foro, e presos sem a
mínima culpa, não encontraram um companheiro de classe que lhes requeresse um
habeas-corpus, ele se ergueu, sozinho, e enfrentou a ditadura, batendo sem cessar,
e sem esmorecimento, apesar dos desenganos, às portas trancadas da Justiça. E, em
meio à tristeza que anoitecia tantos lares, era a primeira luz que se acendia.
No último considerando, o acórdão se firma, para condenar Mangabeira,
nos habeas-corpus requeridos por Octávio da Silveira e Abel Chermont, para que
Adalberto Fernandes, Clovis Lima e Berger fossem "transferidos para um presídio
político". Mas nisso não há, nem pode haver crime. Porque o Tribunal absolveu
Chermont, que impetrou o habeas-corpus denegado pelo Juiz Ribas Carneiro; e
o impetrado em favor dos dois primeiros detidos foi concedido pelo Juiz Castro
Nunes.
Mas, nesse trecho, o acórdão comete várias faltas para com a verdade, provada nos autos. Assim, começa dizendo que "da copiosa prova documental (de fls.
343 e 348) resulta que os pedidos de habea:Y...corpus impetrados pelo Deputado
Octávio da Silveira em princípio de fevereiro para Adalberto Fernandes e J osias de
Araújo Lima e outro pelo Senador Chermont, em fim do mesmo mês para Berger,
foram apresentados em virtude de combinações que fizeram estes acusados, em que,
além deles, opinaram o Deputado João Mangabeira e os chefes revolucionários Prestes, Ilvo Meirelles e Honório Freitas". Não é verdade. Da "copiosa documentação"
de duas folhas não resulta nada do que o acórdão falsamente afirma. Dos autos, o
que se prova é o contrário.
Porque, tanto o Deputado Silveira como o Senador Chermont sempre
sustentaram que requereram os habeas-corpus por iniciativa própria, ao saberem,
como era público, que os pacientes estavam sendo torturados. Na sua defesa definitiva, o Deputado Silveira fez a prova com que impretou o habeas-corpus para
Clóvis de Araújo Lima (e não Josias, como diz o acórdão, sem ter lido os documentos da defesa, mas guiados por um erro material de Ilvo num dos seus bilhetes),

646

por sugestão do Deputado José Augusto, que lhe informara estar sendo o paciente
torturado. E a demonstração irresistível de que não houve combinação resulta, exatamente, da "copiosa prova documental" de duas folhas.
Assim é que llvo, em sua carta, de 19 de fevereiro dizia que:
"Silveira e João haviam requerido habeas-corpus para Mir. (Adalberto) e J osias de Araújo Lima (ignoro quem seja esse companheiro). Também telegrafaram para o presidente contra o supliciamento desses dois companheiros".
É neste trecho da "copiosa documentação" que se funda em grande parte,
o acórdão. Mas o que ele prova é que não havia combinação; e tanto assim que Ilvo
ignorava quem era Josias, trocando, pois, o nome de Clóvis de Araújo Lima. Ora, se
ele houvesse falado, ou combinado, com Silveira o habeas-corpus para Adalberto,
que foi requerido na mesma petição, juntamente com o de Clóvis, saberia:
19 - quem era este, pois Silveira lhe diria que era um parente do Deputado
José Augusto e membro da Aliança;
29 - que João não requereu nada para Adalberto, nem telegrafou ao Presidente, tendo sido tudo isso feito e assinado, exclusivamente, por Octávio da Silveira.
De tudo a defesa faz prova nos autos. E o Tribunal, sem nada ter ao menos lido,
argumenta e condena com um retalho da carta de Ilvo, onde até o nome do preso
vem errado, e sobre quem tudo ignora. E, não obstante, afirma o Tribunal que tudo
se fez de combinação com Ilvo e com João Mangabeira, que em nada disso aparece.
E, o que é mais, com essa falsidade judiciária, o condenou. Mas, apesar de toda essa
combinação, absolveu, unanimemente, o Senador Chermont. Evidente, portanto,
que, por isso mesmo, não poderia, legalmente, condenar o recorrente e o Deputado
Octávio da Silveira. Da "copiosa documentação" de duas folhas não consta que
Prestes, llvo, ou Honório Guimarães tivessem opinado, ou sido ouvidos, por Silveira, ou Chermont, sobre os habeas-corpus que requereram.
O que se nota do confronto desses retalhos de cartas é a confusão, a balbúrdia das informações, certas ou erradas, que Ilvo ia apanhando, aqui e acolá no
noticiário da imprensa, nas esquinas e nos cafés, e ia transmitindo, sem as apurar,
ou depurar, a Prestes foragido.
Assim, a 17 de fevereiro, diz Ilvo, na carta de fls. 18: "o habeas do Miranda será julgado amanhã. Somente depois desse julgamento, Mangabeira encaminhará solução N. e outros". Diz a denúncia que Miranda é Adalberto Fernandes e N. é
Berger.
A 18, porém, escreve Prestes a Honório (denúncia folhas n9 32):
"Advogado Negro, ontem recebi bilhete Ilvo. Diz somente depois
resolvida a questão habeas Miranda poderão Mangabeira e Silveira tratar
questão Negro. Por quê? Uma coisa não depende outra. Escrevo hoje a ele
insistindo assunto".
Nesta carta, vê que Prestes não opinou junto a Chermont, impetrante do
habeas-corpus para Berger, medida com que Mangabeira e Silveira nada tinham
que ver. O que ele fazia era comentar as notícias, algumas vezes disparatadas, como,
no caso, as que Ilvo lhe transmitia. E tão disparatadas que, a fls. 25 do 29 volume
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da mesma apreensão, existe uma carta de 25 de janeiro, de llvo a Prestes, em que o
primeiro opina a respeito de Berger: "Sobre questão advogado penso melhor pedir ao
Silveira para ele fazer com que o Sen Abel Ch. aceitasse". isto a 25 de janeiro. Pois
bem. A 17 de fevereiro, informa que, depois do julgamento do caso de Miranda,
"Mangabeira encaminhará solução caso Negro".
E no dia seguinte, Prestes, referindo-se a este, afirma: "Ilvo diz que Mangabeira e Silveira poderão tratar questão Negro", isto é, acrescenta o nome de Silveira, que não figurava no bilhete. Mas o "caso", desde 25 de janeiro, se pensara em
confiar a Chermont, que, a 27 de fevereiro, impetrou o habeas-corpus. Como,
portanto, contra os fatos constantes dos autos, fazer prova com esses trechos de
informações contraditórias entre si e absolutamente falsos? O Tribunal nem sequer
leu com cuidado os autos. Não examinou os dois volumes de apreendidos na Rua Honório. Guiou-se pelo Relatório Belens Porto, copiado pela denúncia, relatório hoje
famoso pela sua prevaricação.
Mas, ainda que fosse uma verdade evangélica, a assertiva do acórdão de que
os habeas-corpus, para transferência de prisão, resultaram de combinações em
que opinaram o Deputado João Mangabeira e Prestes, Ilvo e Honório, "chefes revolucionários", onde, em tudo isso, qualquer crime, e especificamente "o de aparelhar
meios ou articular pessoas para mudar por meios violentos a Constituição?"
Onde qualquer crime, e, sobretudo, para se chegar à conclusão de absolver,
como era justo, Chermont que, no exercício de um direito, requerera para Berger
um habeas-corpus, denegado, e condenar Silveira, que impetrara, para Adalberto Fernandes, um habeas-corpus concedido, e Mangabeira que, em benefício desses pacientes, nada tinha requerido?
E o acórdão continua: "Considerando que essas combinações versavam igualmente outros casos a tratar com Agostinho Pereira e Ghioldi".
O acórdão foi buscar essas informações em duas cartas. Uma, de 1? de março, e outra, de 27 de fevereiro. Não há nelas, porém, nenhum indício de combinação. Na prime!ra. informa llvo: "Trata-se em seguida do caso de Ghioldi". Não há
combinação. E um mero intento de llvo, não realizado, pois esse habeas-corpus,
ao que nos consta, nunca foi requerido. A carta de fls. 30 diz: "Mangabeira requererá para Agostinho Pereira, Deputado Estadual paranaense". A carta é de 27 de fevereiro. Não há nessa notícia vestígio de nenhuma combinação. Recebeu o recorrente, de bordo do Pedro I, uma carta do Cap. e Deputado Agostinho Pereira, a quem
não conhecia, e na qual lhe narrava como fora preso, em Curitiba, com violação de
suas imunidades. Provava, documentadamente, como era falsa a informação do Gen.
João Gomes à Corte Suprema, dizendo que ele fora posto em liberdade e determinando, com isso, que o habeas-corpus fosse julgado prejudicado. Apelava para o
recorrente, que se levantara, em vários habeas-corpus na defesa da liberdade
perseguida. Não poderia Mangabeira cometer a covardia de abandoná-lo. Fez uma
petição ao Ministro Laudo Camargo, relator do habeas-corpus primitivo, e expôs
o caso, juntando a carta do Deputado paranaense e os documentos que a
acompanhavam, comprobatórios da falsa informação do ex-Ministro da Guerra. Pediu fosse o caso submetido de novo a julgamento. Era isso a 19 ou 20 de fevereiro.
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Mas o Ministro Laudo Camargo considerou que era caso de novo habeas-corpus.
E isso a 22, dia em que aquela Corte se reuniu pela última vez, em sessão extraordinária, durante as férias de 36. A imprensa noticiou o caso, e daí a notícia de llvo,
na qual o acórdão descobriu uma combinação que nunca se realizou.
Finalmente o acórdão, no seu último considerando, condena o recorrente,
porque "há, ainda, a declaração do Senador Chermont, de que impetrou habeascorpus para Berger, por combinação que fez com ele o acusado João Mangabeira,
ficando aquele com tal incumbência, visto já ter este solicitado medida idêntica para
outros presos".
Já analisamos e demonstramos o abuso do Tribunal em fazer prova com o
depoimento falsificado de Chermont. Mas o fato é que, se isso fosse exato, não
constituiria crime nenhum, pois não pode ser delito requerer, ou combinar
requerer habeas-corpus. E tanto assim que o Tribunal absolveu, por unanimidade, nem poderia deixar de fazê-lo o Senador Chermont, que seria o autor do
suposto crime, e condenou o recorrente que, no máximo, seria cúmplice! É vertiginoso!
Não conhecemos, em nossas crônicas judiciárias, um acórdão que com este,
nem de longe, se pareça.
Porque, em resumo, e tomando por verdade divina todas as afirmações falsas
do acórdão, o recorrente foi condenado pelos seguintes fatos:
1<?) Ter sido vítima, em duas cartas, de dois pseudônimos, postos, nelas mesmas, por Ilvo Meirelles;
2<?) Ter manifestado desejo de articular as oposições sob a base de um programa mínimo, como suspensão do sítio e libertação dos presos;
3<?) Ter querido ser apresentado a um general;
4<?) Ter auxiliado o impetramento de habeas-corpus para transferência de
presos para um presídio político.
Não parece um julgamento. Parece anedota. Porque, dentro das possibilidades da imaginação humana, impossível figurar uma hipótese, em que qualquer
desses quatro fatos constitua o crime de "aparelhar meios ou articular pessoas, para
mudar diretamente, por fato e por meios violentos, a Constituição".
Que este foi, declaradamente, o delito pelo qual foi condenado o recorrente.
Para se ter uma idéia do valor dos documentos em que se firma a sentença,
basta pôr em relevo o seguinte:
Quando, a 27 de abril de 1936, o Procurador pediu à Seção Permanente do
Senado licença para processar os parlamentares, juntou apenas os retalhos de cartas. em que se baseia a decisão decorrida.
Compunha-se a Seção de correligionários dedicados do Governo, que
colocou a licença no terreno da confiança política. Mas, ainda assim, a Seção considerou impossível, com tais documentos, arranjar qualquer indkio longínquo de
crime, capaz de permitir a licença e a conseqüente denúncia. Como é notório, o
Relator, Senador Cunha Mello, pediu ao Procurador outras provas. Isso a 28. A
30, entrou o Procurador com os depoimentos de quatro testemunhas, o que permitiu a essa corporação política salvar as aparências, e conceder, por isso, embora
constrangida, a licença solicitada.
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Mas, os parlamentares demonstraram, no sumário, e a toda evidência:
"19, que os depoimentos eram antedatados e tinham sido fabricados pelo
Delegado Belens Porto, a 29 de abril, embora tivessem a data de 15 e16 de março;
2'?, que as testemunhas eram agentes de polícia transformados em comerciantes;
3?, que os depoimentos eram falsos.
Pediram, por isso, a remessa dos autos ao juiz competente, para o processo
criminal dos falsificadores. O Tribunal desprezou, por falsa, a prova testemunhal
escandalosa.
E, com os mesmos documentos com que a Seção Permanente considerou
impossível conceder a licença, condenou dois dos acusados. Não mandou, porém,
o Tribunal, processar os responsáveis pelo crime de falsidade que apurara. De sorte
que, em resumo, o acórdão é a impunidade dos criminosos e a punição dos inocentes.
A reforma, portanto, do acórdão, pelo provimento deste recurso, é uma
imposição da Verdade, da Justiça e da Lei.
Rio de Janeiro, 26 de maio de 1937 - Dr. Sebastião Rego Barros -Pedro
Francisco Rodrigues Lago, advogados."
DOCUMENTO NQ 1

Quartel do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar do Distrito Federal,
em 24 de maio de 1937.
Exm<? Sr. Deputado Pedro Lago.
Em resposta à carta em que pede V. Ex~ esclarecimentos sobre as minhas relações com o ilustre Deputado João Mangabeira, apraz-me declarar-lhe que somente
vim a conhecer esse eminente compatriota em uma noite do mês de junho de 1936,
em que fui recolhido preso a este quartel, tendo sido ao mesmo apresentado pelo
capitão Walter Pompeu, nunca ocorrendo anteriormente que o Dr. llvo Meirelles,
ou qualquer outra pessoa, me solicitasse sua apresentação a quem quer que fosse.
Conhecida a minha invariável norma de conduta, assumindo inteira responsabilidade de meus atos e palavras, sem medir quaisquer conseqüências, basta que
empenhe a minha palavra, como ora o faço, para que nenhuma dúvida possa ser levantada sobre esta minha afirmação.
De V. Ex~ patrício e admirador - Felippe Moreira Lima. (A firma está reconhecida).
DOCUMENTO N? 2

Hospital da Polícia Militar, em 25 de maio de 1937.
Exm? Sr. Deputado Pedro Lago.
Em resposta à carta de V. Ex~ tenho o prazer de declarar que fui eu quem
teve a honra, em fins de junho de 1936, de apresentar o coronel Felippe Moreira
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Lima ao eminente Deputado Dr. João Mangabeira, no quartel do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar, onde este se encontrava e aquele chegava preso.
Faço esta declaração sob a minha palavra de cidadão e militar.
De V. Ex~, patrício e grande admirador- Capitão Walter Pompeu. (A firma
está reconhecida).
EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL MILITAR
Na forma do art. 1O, da lei n<? 244, de 11 de setembro de 1936, que institui
o Tribunal de Segurança Nacional, combinado com o art. 106 do Regimento Interno do mesmo Tribunal, vem o Deputado Octávio da Silveira apelar para essa Superior Instância do acórdão em que aquele órgão da Justiça Militar condena o apelante, respectivamente, às penas de três anos e quatro meses de reclusão, grau mínimo do art. 49 da Lei nQ 38, de 4 de abril de 1936, com referência do art. 19 da mesma Lei e mais seis meses de prisão celular, grau mínimo do art. 20 da Lei citada, pelos
motivos que passa a expor:
DECISÃO NULA DE PLENO DIREITO
1. A setença exarada, por maioria de votos, pelo Tribunal de Segurança Nacional, contra o acusado, ora apelante, Deputado Octávio da Silveira, é nula de
pleno direito, por isso que condena - de plano -o acusado, em delito pelo qual
não foi o mesmo denunciado, nem acusado, constituindo esta arbitrária e inadmissível norma de julgar um verdadeiro atentado ao direito de defesa, que a própria
Lei de Segurança plenamente consagra. A Constituição da República, declarando em
seu art. 113, n<? 24, que "a lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os meios e
recursos essenciais a esta", repele em absoluto qualquer dita de poder alguém ser
condenado de surpresa, pois a tanto equivale mudar o juiz ou Tribunal a figura
criminal objeto do processo e sobre que versa a acusação, por outra, à última hora
invocada, pela autoridade julgadora.
E que tal prática, aberrante, do sistema penal brasileiro, importando no desconhecimento, por parte dos denunciados, de uma acusação nova, enquadrada em
figura criminal diversa da especificada na denúncia, resultaria na inutilidade de qualquer meio ou recurso de defesa, assegurados na lei, prevalecendo, apenas, o arbítrio do julgador, com a faculdade de mudar, a seu talante, no ato do julgamento, a
capitulÍtção do crime, para condenar irremediavelmente os acusados.
Data venÚJ -a maioria do Egrégio Tribunal de Segurança Nacional, que condenou o apelante, Deputado Octávio da Silveira, acaba de lançar os fundamentos
de uma nova ciência de julgar, que escapou, de certo, ao olho arguto e pesquisan te de Moscou, insistindo em se atribuir poderes de inverter normas jurídicas que
permanecem intangíveis dentro do nosso Direito Criminal e Processual.
Duvidamos, entretanto, possam ter acolhida entre magistrados provectos e
doutos as suas tendências ditatoriais, de julgar fora da lei, ou contra a lei, dentro
do falso princípio da necessidade de amparar as instituições que consideram em pe-
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rigo, punindo de qualquer forma, para escarmento das gerações porvindouras, mesmo aqueles que provaram cabalmente a sua inocência.
Com efeito, o que decidiu a maioria do Tribunal de Segurança Nacional,
com referência ao apelante, Deputado Octávio da Silveira, carece de qualquer
expressão jurídica e fundamento legal. E coisa nula, em face de nossas leis penais,
incapaz de obrigar e de gerar efeitos de direito.
2. O apelante foi denunciado pela Procuradoria Criminal como co-réu da
revolução de 27 de novembro de 1935, considerado, nessa qualidade, de participante daquele movimento insurrecional, como incurso na sanção do art. 19, da Lei
n':' 38, de 4 de abril de 1935. Em outro delito, inteiramente autônomo do primeiro, foi, igualmente, o apelante denunciado: o do art. 20 da mesma Lei, pelo fato de
haver pertencido à Aliança Nacional Libertadora.
O processo girou em tomo dessas duas figuras criminais, tendo o apelante
que fez de modo completo, em
sido citado para se defender dessas acusações todas as fases do sumário. É verdade que o Tribunal cerceou o exercício da defesa,
não permitindo que o apelante aduzisse, no ato do julgamento, às alegações já produzidas na formação de culpa, novas considerações de fato e de direito e apresentasse outras provas de sua inocência ao plenário. Mas, quando se lhe facultou responder aos termos das acusações da Procuradoria Criminal, fácil lhe foi fulminá-las,
mostrando, afinal, a improcedência da denúncia.
O Tribunal de Segurança Nacional reuniu-se, na forma da lei que o instituiu,
para julgar o apelante: 1?) como co-réu da revolução de 27 de novembro de 1935;
2?) como promotor, organizador, ou dirigente de sociedade, cuja atividade se exercesse por meios não consentidos na Lei. Eram, na verdade, esses os únicos delitos
pelos quais estava sendo o apelante acusado e processado.
E como decidiu a maioria do Tribunal? Na falta de qúalquer prova contra o
apelante, quanto à co-delinqüência que lhe fora atribuída pela Procuradoria Criminal com relação à revolução de 27 de novembro de 1935, condenou-o no grau mínimo do art. 41!, da Lei n9 38, de 4 de abril de 1935 -a três anos e quatro meses de
reclusão, sob pretexto de que o apelante praticara atos, aparentemente lícitos, que
implicavam em aparelhar meios e articular pessoas com o fim de servir ao novo
movimento revolucionário de que dão notícias os papéis apreendidos em sua casa!
Ora, isto é simplesmente monstruoso! Primeiro porque não houve nenhum
procedimento criminal, para se apurar a participação do acusado em qualquer novo
movimento revolucionário, posterior ao de 27 de novembro de 1935, contra o regime vigente. Segundo porque a "soberania" do Tribunal de Segurança Nacional
não pode chegar ao ponto de autorizar os seus juízes a transpor os limites que a lei
prudentemente lhes traçou, mesmo quando lhes permite julgar por livre convicção.
3. Diz o venerando acórdão - após uma seqüência de consideranda menos
compatíveis, data venia, com a ciência de julgar tais os absurdos que consagram - diz o venerando acórdão, que "a maioria do Tribunal resolveu "desclassificar" do art. 1"!para o 41!, da Lei nl! 3g, de 4 de abril de 1935, de acordo com o
art. 99, n9·19, da Lei n9 224, de 11 de setembro de 1936 e art. 97 do Regimento
Interno deste Tribunal"- o delito praticado pelo apelante.
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Vê-se, entretanto, que essa maioria de juízes perdeu completamente a noção
do que seja "desclassificar" um delito, fugindo de dar a interpretação verdadeira,
legal e jurídica, sobre o disposto no nÇl 19, do art.9<?, da leique instituiu o Tribunal.
Com efeito, diz a lei: "O Tribunal não fica adstrito, no julgamento, à qualificaçãQ do crime, feita na denúncia". Quer dizer -a figura criminal, enquadrada à
ação do acusado - e que é objeto do processo - pode ser encarada, pelos juízes,
de modo diverso do que foi pela Procuradoria Criminal. O delito porém não pode
mudar de natureza. Não pode ser substituído - de plano -no ato do julgamento,
por outra figura criminal autônoma. Isto seria uma inversão completa, monstruosa,
de todas as normas jurídicas e processuais, mantidas pela nossa penalística.
Concretizando: o apelante foi denunciado pelo delito de ser co-réu da revolução de 27 de novembro de 1935. Este o seu crime. Foi, porém, condenado sem denúncia nem processo e, portanto, sem defesa -por outro crime: o de aparelhar meios e articular pessoas para um "novo movimento revolucionário", que o
acórdão afirma "por livre convicção da maioria do Tribunal, se estaria preparando
em fevereiro de 1936. Um crime inteiramente autônomo do outro: uma acusação
inteiramente desvinculada da primeira.
Ora, colocada nestes termos a questão do apelante, é forçoso reconhecer a
inexistência de uma desclassificação do delito que lhe fora imputado na denúncia.
O que há é uma nova capitulação de crime, feita de surpresa, no momento culminante do processo, secretamente, quando todo o procedimento da justiça se desenrolava em tomo ele outra figura penal distinta, previamente indicada, tal como a lei
processual o recomenda.
Isto é absurdo, é inconstitucional, é ilegal!
Exemplifiquemos. Denunciado alguém como incurso nas penas do art. 294,
§ 11!, da Consolidação das Leis Penais, poderá o Juiz, em face das provas colhidas
no processo, desclassificar o delito para o § 2? ou para qualquer das modalidades
do crime de homicídio; especificadas na lei. É um exemplo que citamos, bastante
elucidativo da matéria, pois a desclassificação do delito gira sempre em tomo da natureza dos fatos, encarados estes sob o ponto de vista de sua gravidade, materialidade, moralidade, objeto ou extensão. A entidade jurídica fundamental do processo
permanece a mesma. Não é substituída nunca. À sua feição foi que o Juiz, afinal:
considerou diversa da com que se apresentou na denúncia - quer pela gravidade
absoluta da ação delituosa, impondo uma penalidade maior; quer pela gravidade
relativa, atenuando a condenação; quer pelas conseqüências do delito.
4. Ora, no caso em apreço, denunciado e processado o apelante como co-réu
da revolução de 27 de novembro de 1935, incurso nas penas do art. 19, da Lei de
Segurança (tentar, diretamente e por fato,mudar, por meios violentos, a Constituição da República, ou a forma de governo por ela estabelecida),a desclassificação
autorizada na lei só poderia ocorrer nestas duas hipóteses: a) agravando-se a situação
do apelante, que passaria de co-réu a cabeça do movimento, de acordo com o art.
49 da mesma lei; b) atenuando-se a responsabilidade do mesmo, repelida a hipótese de uma cooperação direta e por fato com os principais agentes do delito, tendente ao mesmo fim criminoso por todos desejado, mas admitido o concurso acessório,
isto é: a cumplicidade do apelante, para execução do crime.
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Tal não se verificando, é indispensável que não houve a desclassificação, que
a lei faculta, do crime indicado pela denúncia -mas a mudança, a substituição arbitrária do delito imputado ao réu - e não provado -por outro de natureza diferente, inteiramente autônomo, que não foi objeto do procedimento criminal intentado.
Essa prática é contra o direito processual vigente; contra os termos da própria lei que instituiu o Tribunal de Segurança Nacional, e fere de morte os interesses da Justiça, sobre atentar contra a Constituição Federal, art. 113, n? 24, pois
admitida que seja, como normajudicandi, não haverá mais defesa possível, em qualquer processo aforado naquele órgão da Justiça Militar.
5. Nula de pleno direito a sentença apelada, que, longe de desclassificar o
delito em que o apelante foi denunciado, substituiu uma figura criminal por outra, a
penalidade imposta ao mesmo, pela maioria do Tribunal de Segurança, deve ser
considerada como inexistente, por isto que, conforme preceitua a Constituição
Federal, art. 113, citado n9 26, "ninguém poderá ser processado, nem sentenciado,
senão pela autoridade competente, em virtude da lei anterior ao fato e na forma
por ele prescrita".
Não está prescrita na Lei 244 a forma adotada pela maioria do Tribunal de
Segurança para condenar -de plano - o apelante, substituindo-se a figura jurídica indicada na denúncia por uma outra que não fora objeto do procedimento criminal contra ele intentado.
O Egrégio Supremo Tribunal Militar, apreciando a espécie, não poderá fugir
à decretação da nulidade da sentença, nesta parte, porque, decidindo pela sua
confirmação irá reconhecer poderes ditatoriais ao Tribunal de Segurança Nacional,
colocando-o acima de todos os altos corpos judiciários do país, quando é certo que
ele foi criado dentro do sistema judiciário mantido pelo regime, não podendo, portanto, na sua função de órgão da Justiça Militar, repudiar as normas consagradas
pela nossa processualística ou sobrepor-se, em suas decisões, ao estatuído na Constituição, nos códigos e nas leis.
6. Ainda com a mesma eiva de nulidade absoluta apresenta-se a sentença
apelada, quando condena o apelante a seis meses de prisão celular, como incurso no
artigo 20, da citada Lei n<? 38, de 4 de abril de 1935, por haver pertencido à Aliança
Nacional Libertadora. E que tal decisão fere o princípio constitucional da irretroatividade das leis.
Com efeito, a Aliança Nacional Libertadora foi fundada em princípios do
ano de 1935, tendo adquirido personalidade jurídica, em virtude de registro feito,
em 3 de abril do mesmo ano, sob número de ordem 584, livro n? 1, do Registro de
Pessoas Jurídicas, apontado na mesma data sob número de ordem 52.761, do protocolo do Cartório do 1? Ofício de Títulos e Documentos. A Lei de Segurança, que
lhe é posterior, não podia, portanto, servir de base a uma sentença condenatória,
pois que, na hipótese, se trataria de um crime perpetrado ou cometido antes da vigência da referida lei.
O art. 113, n9 26 da Constituição Federal, já invocado no caso, anteriormente examinado, é claríssimo: a sentença, em qualquer processo, só poderá ser
exarada "em virtude de lei anterior ao fato". E o n9 27 do mesmo artigo dá a última palavra sobre o assunto: "A lei penal só retroagirá quando beneficiar o réu".
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No caso da sentença apelada, há uma lei, posterior ao fato, servindo de fundamento à condenação do apelante, reconhecido pelo Tribunal como criminoso,
porque foi fundador da seção paranaense da Aliança Nacional Libertadora, em Curitiba, em princípios de 1935 -conforme registra o acórdão, em seu 13? considerandum.
Ora, ocorrendo esse fato, tido pela maioria do Tribunal como criminoso, em
março de 1935, como está provado nos autos, é incontroverso que a Lei de Segurança, baixada a 4 de abril do mesmo ano, não pode retroagir para alcançar a ação
do apelante - aliás autorizada na Lei Magna da República, art. 113, n? 12 -e servir de base a uma sentença condenatória.
A matéria dispensa, pela sua clareza, qualquer argumentação ilustrativa,
qualquer invocação da doutrina e da jurisprudência dos Tribunais, tão límpida se
apresenta ao exame dos doutos magistrados que compõem o Egrégio Supremo Tribunal Militar.
Fala, mais alto do que tudo, o princípio constitucional, da irretroatividade
das leis. A sentença apelada é, portanto, nula- de pleno direito, -quando condena
o apelante a seis meses de prisão celular, que correspondem à pena mínima do artigo 20, da chamada Lei de Segurança, que somente depois do fato incriminado
entrou a vigorar.

li- SENTENÇA INFUNDADA E INIQUA
7. Exposta a matéria preliminar do presente recurso, apreciamos agora o
mérito do acórdão do Egrégio Tribunal de Segurança Nacional.
A série de consideranda regida em apoio à decisão condenatória em nada
edifica, de fonna alguma recomenda a ilustre Corte de Justiça, cuja maioria deliberante levou o povo brasileiro à mais triste das desilusões.
Que nos perdoem os ilustres julgadores a franqueza e sinceridade destas expressões, que, aliás, não implicam em regatear aos dignos juízes as homenagens de
nossa consideração pessoal e o respeito a que fazem jus pela destacada função que
desempenham, como parte integrante de um alto corpo de justiça.
A questão aqui é toda diversa. Não atinge pessoas. Alcança um ato mal inspirado, que se apresenta sem juridicidade, fora da realidade do processo, criando figuras criminais por meras presunções, mal disfarçando a preocupação de sancionar
uma condenação, mesmo diante das mais robustas provas em favor da inocência do
acusado.
Com efeito, a decisão toma, em certos pontos, a feição de uma verdadeira
monstruosidade judiciária, consideradas as premissas arbitrárias a que se atira, para
chegar às conclusões mais iníquas. É que a penalidade imposta, longe de ser um imperativo jurídico, é um recalque de vingança e crueldade, considerado necessário,
talvez, como Razão de Estado.
Dessa decisão poderíamos dizer, com a devida vênia, usada a língua venerada
e venerável do divino Horácio, como se estivéssemos no Pre torium Romano:
Judices1 Themis ex pavore jus titia vestra dereliquit!
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8. Ora, a maioria do Tribunal, fugindo ao conceito legal da "livre convicção'·
facultada aos juízes, como norma de decidir, despreza o delito - que é objeto do
processo; esquece que está julgando alguém denunciado por determinado crime, em
torno do qual giram a acusação e a defesa; desiste dos elementos de credibilidade
que a prova lhe fornece. E a tudo isso prefere a lógica do absurdo! Sai do processo.
Transpõe a realidade dos autos, para tecer a trama de uma conspirata, para nova revolução, fato de que não cogita a denúncia! ...
E assim vai, até fazer surgir a figura do delito, previsto no art. 4 <?, da Lei de
Segurança, que atribui ao apelante.
Examinemos, para edificação dos doutores e homens da Justiça, a substância da sentença condenatória.
- Porque foram encontrados, retidos em casa do Deputado Octávio da Silveira, que não consentiu na sua distribuição e divulgação ou afixação -jornais e
boletins em que se defendiam pessoas comprometidas na Revolução de 27 de
novembro e se inseriam planos de um governo apoiado nas massas populares- concluiu o Tribunal de Segurança Nacional, por maioria, estar o apelante "aparelhando
meios e articulando pessoas, com o fim de servir ao novo movimento revolucionário de que dão notícia tais papéis apreendidos".
E no entanto, prática punível, de acordo com a Lei de Segurança, seria a
divulgação intensiva desses meios de publicidade, que poderia provocar o incitamento público, a subversão da ordem! É criminoso o apelante por ter evitado a prática de um crime! Assim, por livre convicção, julga a maioria do Tribunal!
Mas, vamos adiante.
-Porque o apelante, como representante da Nação, deu o seu apoio moral
ao movimento extinto, de 27 de novembro de 1935, prometendo da mesma forma
apoiar de futuro, como Deputado, "quaisquer outros", como diz o acórdão- vislumbra e afirma convictamente a maioria do Tribunal a existência do crime que
houve por bem invocar contra o apelante, vendo nessa declaração aparelhagem, por
parte do mesmo, de meios e articulação de pessoas para o novo movimento revolucionário de que nem a Procuradoria Criminal se apercebeu.
Outra prova convincente:
-Porque requereu o apelante uma ordem de habeas-corpus, que o juiz concedeu imediatamente, em favor de dois brasileiros, presos sob a falsa acusação de
pregarem a revolução comunista, e que vinham sendo martirizados fisicamente pela
Polícia - medida judicial impetrada, após ter levado tais fatos ao conhecimento do
próprio Chefe da Nação - convence-se, ainda uma vez, a maioria do Tribunal de
que o apelante estava promovendo meios e articulando pessoas para uma nova revolução.
Mais uma prova edificante:
- Porque Ilvo Meirelles "pensou" em tomar, em nome de "Silveira", uma
assinatura da agência Lux, comunicando esse "pensamento" a Prestes, cimentou-se
no espírito da maioria do Tribunal a convicção de ser essa inspiração, essa idéia, esse
despistamento concebido por Ilvo, uma prova contra o apelante, que estaria, com
esse "pensamento" de Meirelles, aparelhando meios e articulando pessoas para uma
nova revolução!
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9 - Não fica por aí, entretanto, a conspícua maioria do Tribunal, ao fundamentar a sua decisão condenatória do apelante. Alude também à prática de atos
"aparentemente lícitos" com os quais estivera o Deputado aparelhando meios e articulando pessoas para uma nova sortida sangrenta contra o regime. Assim, "aparentemente lícitos", mas fundamentalmente criminosos, no conceito dos juízes que
condenaram o apelante, foram as medidas pleiteadas em juízo; os remédios constitucionais acaso combinados ou requeridos em favor de presos; as declarações de
voto na Câmara; os telegramas ao Presidente da República; os discursos parlamentares!
Esse critério seguido pela maioria do Tribunal na apreciação dos atos do apelante - todos eles lícitos, legítimos, legais, autorizados pela Constituição Federal define perfeitamente a decisão apelada.
Há, porém, uma circunstância mais grave, bastante comprometedora da imparcialidade que era de esperar dos ilustres juízes, na apreciação das provas oferecidas pela Procuradoria, em socorro de suas acusações contra o apelante.
A maioria do Tribunal insiste em encampar e aceitar, como índice de criminalidade, a afirmativa falsa da Procuradoria Criminal de que no bilhete a lápis, subscrito por Prado, encontrado no arquivo apreendido na Rua Honório, e junto às fls.
34 do 2? volume da apreensão, há uma referência a "Silveira", que teria ficado "encarregado de ligar o Felizardo ao Mangab."
Afirmamos energicamente que os ilustres juízes não examinaram esse bilhete, nem o de fls. 36, do mesmo 2? volume. E isto asseguramos por uma questão de
ética, pois nos seria doloroso registrar o contrário, levando a quantos tiverem o
ensejo de ler as presentes razões de apelação a certeza de que os juízes, não obstante
a verificação desses escritos, asseveraram, nos consideranda em que amparam a sua
decisão, coisa diferente da verdade ali registrada.
Pedimos a atenção do Egrégio Supremo Tribunal Militar para o fato, que é
importantíssimo.
No bilhete de fls. 34 está grafado:
"O nosso amigo Silva está encarregado de ligar o Felizardo ao
Mangab."
E tanto não se trata do apelante que, em outro bilhete, junto às fls 36, do
referido 2? volume dos autos de apreensão na Rua Honório, o missivista, após se
referir a certo Silveira, em casa de quem estivera um cidadão de nome André, escreve:
"Caso N. -Estive ontem com o Silva. Voltarei hoje etc."
Ora, os juízes não têm o direito de adulterar aquilo que está escrito claramente em um documento, com o intuito de reforçar uma presunção, um juízo pessoal seu, contra determinado acusado e justificar uma condenação!
Sinceramente, não acreditamos que a maioria do Tribunal tenha trocado intencionalmente Silva por Silveira, referindo a tais escritos, visando amparar a figura
criminal do art. 4? da Lei de Segurança, em que resolveu, de surpresa, condenar o
apelante. Antes, como já dissemos, preferimos aceitar a hipótese da falta de um exame mais detido de tais escritos, aliás, inócuos.
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Mas a verdade é que a sentença, apoiada em fundamentos absurdos, também
procura arrimo nessa falsidade. O nosso consideradum do acórdão afirma que, nas
informações de Ilvo a Prestes, há referência de que "Silveira" ficara encarregado de
ligar "Felizardo a Mangabeira"!
Por que razão um Tribunal, criado para julgar com isenção de ânimo e serenidade, examinadas e ponderadas as provas dos autos, teria lançado mão de processo
tão condenável?
Certamente houve equívoco. É o que desejamos seja examinado pelo Egrégio
Supremo Tribunal Militar, pois nessa falsidade está um dos motivos da condenação
do apelante a três anos e quatro meses de reclusão, por um crime que nem mesmo a
Procuradoria Criminal lhe atribuiu especificadamente.
De tudo isto resulta que a decisão, culminando na mudança arbitrária do
delito objeto do procedimento criminal intentado, é infundada e iníqua, porque
condena, de surpresa, o apelante a uma pena elevada, embora reconheça não haver
o mesmo praticado o ato especificado na denúncia.
10 - Mas não é só com referência ao novo delito escolhido para justificar
a condenação do Deputado Octavio da Silveira que a sentença merece reforma.
Também a pena de seis meses que lhe foi aplicada por haver pertencido à Aliança
Nacional Liberadora é iníqua.
Ora, conforme já ficou dito, a referida sociedade tinha existência legal,
quando o apelante a ela se filiou. Somente em dezembro de 1935, quando o apelante já não pertencia ao seu quadro, passada em julgado a sentença judicial que anulou
o seu registro, perdeu ela a sua personalidade jurídica.
Já vimos que, dentro do princípio constitucional da irretroatividade das leis
penais, não é possível aplicar a Lei 38, de 4 de abril de 1935, na punição de seus
associados. Assim, verificado que o apelante praticara qualquer crime, como dirigente ou associado da Aliança, o caso estaria sujeito às prescrições do art. 25 da Consolidação das Leis Penais, cujo parágrafo único estatui:
"Nos crimes em que tomarem parte membros de corporação, associação ou sociedade, a responsabilidade penal recairá sobre cada um dos que
participarem dos fatos criminosos."
O que se encontra no montanhoso processo instaurado contra os Parlamentares, com referência ao apelante, capaz de convencer houvesse ele praticado atos
criminosos?
O próprio acórdão enumera:
I - Fundou uma seção paranaense da Aliança, em Curitiba.
Ato lícito, autorizado pela Constituição Federal, art. 113, n? 12.
11- Fez parte do Diretório Nacional da mesma associação.
Ato lícito, da mesma forma.
111 - Eleito Vice-Presidente, teve de assumir por dias a chefia da sociedade,
na ausência do Presidente efetivo, para cogitar da sua defesa perante a Justiça,
contra o ato de seu ilegal fechamento pelo Chefe do Executivo Federal, antes de
qualquer decisão judicial.
Prática legal, procedimento legítimo.
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Como, por esses atos, poderiam os juízes que condenaram o apelante chegar
à livre convicção da prática de um crime? Que crime seria esse? Que lei poderia ter
sido invocada para a sua capitulação?
É palpável a iniqüidade de tal decisão.
Porque foi ditada sem prova e sem lei.
IV - Julgamento fora do Regime Legal das Provas.
11 - Pelos fundamentos da decisão apelada, vê-se que a maioria do Tribunal
de Seguranç2. julgou e condenou o apelante por simples presunções e não "por livre
convicção", considerada esta como "a certeza que adquirimos, em relação a alguma
coisa, à vista de fatos e de razões". (Vide opinião do Juiz Dr. Raul Machado, em
entrevista concedida à imprensa carioca.)
Afastou-se completamente do sistema legal das provas. Não julgou "de
consciência", como é corrente entre os jurados do Quixelô, no sertão do Ceará. Entretanto, decidiu "sem consciência da verdade", porque esta só poderia resultar das
provas legais, admitidas em Direito; provas idôneas- pelos requisitos intrínsecos e
extrínsecos que teriam de apresentar em abono de sua validade e credibilidade.
O venerando e douto Sr. Ministro Costa Manso, da Corte Suprema, de modo
bem claro, já definiu o verdadeiro sentido da "livre convicção" que se atribuem
os juízes do Tribunal de Segurança Nacional. Adstritos ao sistema legal das provas,
os juízes julgam livremente, segundo as suas próprias convicções. "Essa livre e
íntima convicção é que leva o juiz a decidir se o fato está ou não provado e como a
lei devia ser aplicada" -diz o provecto magistrado.
Parece-nos, entretanto, que a lição do mestre insigne pouco aproveitou, porque o Tribunal de Segurança Nacional repudiou o sistema legal das provas.
No caso da sentença apelada, é fácil verificar a procedência da nossa afirmati va.
Como elementos de prova da prática dos delitos indicados na denúncia e
atribuídos ao apelante e demais Parlamentares com ele processados, juntou a Procuradoria Criminal bilhetes escritos a lápis ou cópias datilografadas onde há referências, feitas por terceiros, aos indiciados. Tais papéis, sem autenticidade, carecem
de qualquer valor como prova documental. Não são "documentos". Se indicassem
algum delito, poderiam, na melhor hipótese, servir de orientação para investigações
sobre a autoria do mesmo. Mas é patente a inocuidade desses escritos. E tanto
assim que é preciso chegar-se à adulteração de seu conteúdo para arrimar uma
presunção mofina, embora de conseqüências perigosas para os acusados.
Sabe-se desses rabiscos e cópias, imprestáveis como elemento de convicção.
E logo aparece a prova testemunhal - monstruosa, amoral, grosseiramente falsa
e suspeita.

Neste particular, basta assinalar o seguinte: tão escandalosos foram esses
depoimentos, que o Sr. Juiz Relator do processo dos Parlamentares mandou extrair
cópias e remetê-las à Justiça Ordinária, para procedimento criminal por falso testemunho, tão revoltantemente mentirosas eram essas declarações, tão evidente ficou
o procedimento dos depoentes!
Esse mesmo ilustre juiz acentua, em seu relatório, lido no plenário, a im-
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prestabilidade dessa prova - viciada, inidônea, criminosa - enumerando as contradições grosseiras de cada uma das testemunhas!
12 - Malgrado tudo isso, entretanto, o Tribunal condena o apelante! Ou
melhor: em referências inócuas de terceiros, encontradas em bilhetes sem o menor
cunho de autenticidade e em prova testemunhal de tal jaez - repelida pelo próprio juiz sumariamente - está fundamentado o acórdão que manda apodrecer na
cadeia, por mais de quatro anos, um representante da Nação que não praticou
crime algum!
Ainda mais: invoca-se, à última hora, uma figura criminal, extraprocesso,
sobre a qual não se fez, nem se poderia ter feito, prova alguma, boa ou má -tudo
para honra e glória do julgamento por "livre convicção", como se a nossa cultura
jurídica houvesse desaparecido totalmente, e os tribunais do País tivessem afundado
na anarquia das decisões arbitrárias, contra a lei e fora da lei!
Há de compreender o Egrégio Supremo Tribunal Militar -padrão venerável
da honorabilidade dos juízes militares, doutos e retos, que, ao lado de magistrados
civis do mais destacado renome, distribuem justiça digna de seu tempo e de sua Pátria - que uma situação assim, de inversão das normas jurídicas, não a merece o
Brasil!
IV- O PROVIMENTO DA APELAÇÃO

13 - De tudo quanto adiante ficou exposto, ressalta a absoluta procedência
do recurso submetido ao julgamento sereno e elevado desse Egrégio Supremo Tribunal Militar. Primeiro, porque nulo de pleno direito é o acórdão, pelos motivos argüidos na parte preliminar das presentes razões. Segundo, porque a maioria do Tribunal não julgou adstrita ao sistema legal das provas, nem firmou a sua convicção
em elementos probatórios idôneos e convincentes - julgou arbitrariamente, sem
atender a razões de direito nem normas do processo: por simples presunção! -não
obstante ser fundamental, no sistema do nosso Direito Penal, que nenhuma presunção, por mais veemente que seja, dará lugar à imposição de pena. (Consolidação das
Leis Penais, art. 67.)
Deve, portanto, a apelação ser provida, para o efeito de se declarar nulo e de
nenhum efeito o acórdão apelado, ou para se absolver o apelante, em face da ausência de qualquer prova legal de sua culpabilidade nos crimes que lhe são falsamente
imputados.
14 - Há dias insinuou-se pela imprensa que esse Egrégio Supremo Tribunal
Militar, ao conhecer das apelações interpostas das decisões do Tribunal de Segurança, teria a sua ação de superior instância limitada a examinar se no ato do julgamento foram observadas as formalidades da lei.
Entretanto, quem - intencionalmente, aliás - forneceu esse "palpite errado" à imprensa, esqueceu-se de que o Tribunal de Segurança Nacional foi criado
como órgão da Justiça Militar, cuja magistratura mais alta íntegra o Supremo Tribunal Militar, a quem compete, por um imperativo da hierarquia judiciária, corrigir,
reformar, anular ou confirmar as decisões de primeira instância.
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Aliás, a Lei n~ 244, de 11 de setembro de 1936, art. 1O, bem como o art.
106, do Regimento Interno do Tribunal de Segurança, nada contêm em abono dessa
limitação absurdamente proclamada.
Àqueles que desejam aniquilar o nosso patrimônio jurídico, .que almejam a
vitória de seus ódios ou de seu incondicionalismo serviçal à vontade dos prepotentes
ou poderosos, seria ótimo esse cerceamento à ação do Supremo Tribunal Militar.
Mas, felizmente, a lei repele semelhante monstruosidade. E, confiantes na
Justiça para quem apelamos, certos de que ainda há juízes no Brasil, que - Deus
louvado! - sempre os teve, íntegros e doutos, aguardaremos que o Supremo Tribunal Militar, dando provimento ao presente recurso, restitua ao seio de sua família
e do Parlamento Nacional um cidadão que tudo tem feito em bem de sua Pátria e
de seu povo e sofre, há mais de um ano, os rigores de uma prisão ilegal e profundamente injusta.
!ta speratur!
Rio, 25 de maio de 1937. -Francisco Pereira da Silva, Advogado.
Ante a Nação, eu e o Tribunal de Segurança - Os autos do meu processo
acabam de subir ao Supremo Tribunal Militar, com as razões apresentadas por meus
advogados, constituídos desta vez por mim, para minha defesa, ante Juz'zes de verdade. Cumpre-me, agora, analisar, ante a Nação, o acórdão que me condenou ao mínimo do art. 4~ da Lei n~ 38 e que é uma dessas decisões iníquas de que somente
seria capaz um tribunal de exceção. Sob a aparência de "convicção livre", o Tribunal julgou de fato inspirado pela animadversão contra mim, a quem se queria punir
a nobre rebeldia de não ter reconhecido a legitimidade do órgão espúrio que o estado de guerra enxertou nos flancos da Justiça Militar, com violação expressa da letra
da Constituição, dos foros da nossa cultura jurídica e da honra de nossas tradições
líberais.
Mas, repudiando o Juízo de exceção, não fazia eu senão repetir a cena da
Revolução Praieira, quando, em Recife, a 17 de agosto de 1849, o Dr. Lopes Netto,
"por si e todos os acusados", lançava, rosto a rosto, ao tribunal que os ia julgar, o
seu imortal protesto, cujas palavras finais parecem fotografar os nossos dias:
"Em vista, pois, do que acabamos de expor, de tantas violações da
Lei, dos desprezos da Constituição e de todas as garantias sociais, em face de
um tribunal que não reconhecemos competente, nem podemos reconhecer
sem renunciar ao próprio direito de defesa, direito que invocamos neste momento solene, para quando tivermos os nossos juz'zes naturais: o que nos
cumpre fazer? Legitimar com a nossa aquiescência todas as nulidades, todas
as violências, todos os arbz'trios, todos os escândalos praticados contra nós,
com notável abuso de força e da autoridade pública? Concorrer com a nossa
submissão servil para estabelecer um precedente que pode ser funesto às liberdades públicas, autorizando deste modo o Governo a criar em outros
casos comissões semelhantes, visto que a mais insuportável tirania é a que
se exerce em nome da Lei e sob as formas protetoras da Justiça? Não, mil
vezes não!
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Absolvido, mas condenado

Mas o que torna o meu caso sobretudo monstruoso é que, de direito,fui absolvido e, de fato, condenado. É que no meu julgamento só tomaram parte quatro
jufzes. Dois votaram pela minha absolvição e dois contra, sendo um deles o Presidente, que de fato desempatou contra mim, graças à inaudita prescrição do parágrafo primeiro do art. 99 do Regimento, que assim estabelece: "E quando houver
empate, prevalecerá para a decisão o voto proferido pelo Presidente."
Essa disposição, ao mesmo tempo ilegal e torpe, viola o art. 10 da Lei n?
244, que instituiu o Tribunal de Segurança, e revoga um dos princípios mais antigos,
mais nobres e mais assentes da civilização humana - o voto de Minerva. Coube ao
Sr. Barros Barreto essa iniciativa regimental entre nós. Nem se recordou esse juiz
que o Supremo Tribunal, não há muitos anos, julgando o habeas-corpus n? 17.263,
impetrado em favor do Dr. Caio Machado, concedeu a ordem, porque o Presidente
da Corte de Apelação do Paraná violara preceito de direito universal, firmemente
amparado pelas nossas tradições legais e judiciárias, desempatando contra o acusado.
Mas o art. 10 da Lei n? 244, que instituiu o Tribunal de Segurança, determina: "As decisões serão tomadas por maioria de votos", nada dizendo sobre o empate. Em face dessa omissão, deveria o Tribunal julgar de acordo com o n? 37 do art.
113 da Constituição, que prescreve que, em casos tais, o juiz decidirá "por analogia,
pelos princípios gerais de Direito ou por eqüidade". Tudo isso imporia, em caso de
empate, ao Tribunal, a absolvição do acusado. Ademais, o art. 1? da Lei 244 institui o Tribunal de Segurança, como órgão da Justiça Militar. Mas o Código dessa
Justiça prescreve no art. 101: "O empate importa em decisão favorável ao réu."
É sempre o princípio legal, proclamado no Código Processual do Império e
no art. 42 da Lei 848 (Organização da Justiça Federal) e declarado nos arts. 54 e 59
dos Regimentos da Corte Suprema e do Supremo Tribunal Militar.
Fui, portanto, legalmente absolvido, uma vez que houve empate no meu
julgamento. Duvido que os Srs. Lemos Basto, Raul Machado, Costa Netto e Pereira
Braga, que se declarou impedido quanto a mim, mas assistiu ao julgamento, afirmem, sob sua palavra, que não tive, entre os quatro juízes votantes, dois a meu
favor. Não tenho, porém, meio legal de apurar o fato desse empate, visto como o
art. 100 do Regimento determina que o acórdão "será assinado pelo Presidente e
por todos os juízes, sem declaração de voto, mencionando-se apenas se a decisão foi
tomada por unanimidade ou por maioria." Assim, quando houver empate e prevalecer, como no caso, o voto do Presidente, o acórdão dirá, apenas, sem precisar aresponsabilidade de cada um dos julgadores: "por maioria".
Parece incrível! Porque nos tribunais, quando o julgamento é secreto, o
sigilo cobre apenas a discussão e a deliberação dos juízes entre si. No acórdão, porém, o voto vencido vem expresso, como o do relator. O Regimento não pode contrariar este preceito legal e jurídico. O artigo outra coisa não é que a precaução pela
qual os juízes se tornam irresponsáveis, pois não há como distinguir, numa sentença
"por maioria", os que tenham porventura praticado o crime de prevaricação, e,
"por afeição, contemplação, ódio ou interesse,julgarem contra literal disposição da
.,
IeI.
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Mas o nosso regime é o da responsabilidade; e nenhum juiz a ela se pode esquivar, derrogando o art. 207 do Código Penal e, de fato, anistiando-se, por meio de
um dispositivo de regimento. Esse acórdão é, portanto, nulo, pois o Regimento não
podia estabelecer a irresponsabilidade dos juízes e revogar um princípio essencial ao
julgamento e à segurança da defesa, como o da publicidade do voto vencido. Quem
não tem coragem de assumir a responsabilidade de seu voto, não se senta num Tribunal.
Tem assim a Nação, logo de plano, a fisionomia moral do juízo, que, absolvendo, condenou-me.
Acórdão monstruoso.

Mas, ainda assim, o acórdão, como se verá, é absolutamente injustificável.
Porque a artificiosa "maioria", composta apenas de metade dos votantes, tudo subverteu, para condenar-me: a lógica, a lei e a própria verdade material documentada
nos autos. Se não, vejamos.
O Tribunal absolveu todos os Parlamentares dos crimes dos arts. 1? e 6?,
que a Denúncia lhes atribuía. Reconheceu, portanto, que eles não tiveram participação nenhuma - direta ou indireta- na revolução de novembro. Condenou-me,
porém, e a Octavio da Silveira, ao mínimo> do art. 4?. Para isso, deu o Tribunal
como provada a existência de nova revolução em preparativo, que o Sr. Vicente Rao
inventara para justificar o estado de guerra e a prisão dos Parlamentares, e da qual
não existe prova nos autos. E nessa revolução de pilhéria que o Tribunal diz organizada, em pleno s(tio, por Prestes, acuado no subúrbio, e Ilvo apanhando boatos da
avenida; é nessa revolução, sobre a qual o próprio Delegado Belens Porto nada perguntou aos Parlamentares, quando os inquiriu a 28, 29 e 30 de março de 1936; é
nessa revolução de carnaval que o acórdão nos inclui como co-réus, porque, textualmente "os Deputados Octavio da Silveira e João Mangabeira aparelhavam meios e
articularam pessoas com o fim de servir ao novo surto revolucionário. "
Mas o acórdão inverte as guardas da lógica. Porque, segundo ele, nem mesmo indiretamente participávamos da revolução de novembro, ou de seus preparativos, quando Prestes poderia ter possbilidades de êxito. E era depois de verificarmos que o movimento militar fora esmagado; que o estado de sítio fora prorrogado;
que Prestes estava foragido, sozinho e perseguido; que o próprio Ilvo não podia sequer com ele avistar-se; era uma situação de tal perigo e precariedade, que nós, sem
contato nenhum anterior com a insurreição, iríamos entrar como auxiliares do
"novo surto", cuja probabilidade de articulação só poderia ser formulada no delírio
de um louco. Bastaria considerar a realidade evidente, para desde logo repelir a hipótese de qualquer participação nossa na aventura.
OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO

A fundamentação do acórdão é de ordem tal que, se fossem verdadeiras
todas as falsidades que nele se alegam contra mim, todas elas reunidas não constitui-
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- riam, como se verá, jamais, crime nenhum, e muito menos o de "aparelhar meios ou
articular pessoas para a realização de uma tentativa de mudar, diretamente, por fato
e por meios violentos, a Constituição da República", que este, exatamente este,
exclusivamente este, é o delito pelo qual fui condenado. O primeiro dos fatos criminosos, argüidos pelo acórdão contra mim, é "ter o Deputado João Mangabeira
pseudônimos pelos quais era referido nos bilhetes do Ilvo Meirelles."
Esse o meu crime máximo. Tanto que constitui o primeiro fundamento da
sentença. Não seria, porém, o crime de "aparelhar meios e articular pessoas" pelo
qual fui condenado. Seria o novo crime de ter pseudônimo, que não está definido
em lei e é de pura invenção do Tribunal. Ainda assim, o crime só poderia ser de
quem pôs o pseudônimo e não da vítima. Mas é falso que "o Deputado João Mangabeira tenha sido referido por pseudônimos nos bilhetes de Ilvo". Neles não se escreve nunca João Mangabeira; mas se fala quatro vezes e, acidentalmente, em Mangabeira; uma em Mang; outra em João. Mas onde a minha culpa e parafundamentar
uma condenação, no fato de Ilvo ter inventado, a 29 de fevereiro e I~ de março,
dois pseudônimos, um para Mangabeira e ouro para Mang?
Mas ao menos as duas cartas dão notícia de algum crime ou de qualquer ato
censurável? Não. Ilvo, a quem até hoje não "conheço nem de vista", transmitia
informações erradas, se referentes a mim, e que, todavia, se fossem verdadeiras, seriam fatos legais, como adiante demonstrarei. Mas os erros de Ilvo resultavam do
fato de não ter comigo nenhuma relação pessoal, o que não seria possz"vel, se eu estivesse na conspiração. Ê o que se verifica, aliás, da suas cartas. Se, porém, um pseudônimo constituísse delito para uma pessoa cujo nome representa, e que isso ignora,
não haveria quem se pudesse considerar livre de crime, sabido que, em certas épocas, todos os Partidos usam em suas correspondências de nomes supostos, não somente para os seus amigos, mas para inimigos e neutros. Por isso mesmo, nos arquivos apreendidos todo mundo tem pseudônimo. E ainda nessa carta, há o pseudônimo de um General- "Gen. Pessoa".
Assim, o primeiro considerando do acórdão é a bem dizer inverossímil; e
só se acredita que ele existe, porque foi publicado no Diário da Justiça e está nos
autos.
O segundo fundamento da minha condenação é o seguinte: "Deu informações sobre maus tratos infligidos a presos, que o Senador Chermont aceitou como
verdadeiros e verberou esses maus tratos, e.m discurso no Senado.
Parece pilhéria. Se isso, que é falso, fosse verdadeiro, não constituiria crime
nenhum. E tanto assim, que o Senador Chermont foi absolvido. Mas o Senador
Chermont, a 28 de abril de 1936, ao ter notícia, pela imprensa, de que o Delegado
Belens Porto falseara o seu depoimento de 29 de março, em exposição ao Senado,
junto aos autos, fez contra esse crime da polícia um protesto, no qual declara:
"É calúnia afirmar ter eu dito que combinei com João Mangabeira
a defesa do Berger e que ele me dera informações sobre o tratamento dos
presos, verberado por mim no Senado. Tais informações recebidas diretamente das vítimas, dos parentes e amigos."
Isso mesmo repetiram os advogados de Chermont na sua defesa; e o reafirmou ele, no seu discurso de 17 de maio último. Mas o delirante é considerar-se que
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uma informação, certa ou errada, sobre "maus tratos de presos", possa constituir o
crime de "aparelhar meios e articular pessoas. para uma tentativa de mudar por
meios violentos a Constituição", que este o delito pelo qual fui condenado.
Poder-se-á dar a isso o nome sério de julgamento?
No terceiro considerando, diz o acórdão que nos bilhetes de Ilvo se informa
que "Silveira ficará encarregado de ligar Felizardo a Mangabeira", que Mangabeira
vinha "tomando muito a sério as nossas coisas, o que nos tem agradado bastante",
que o mesmo Mangabeira "pretendia fundar um novo Partido, cujo programa mínimo seria contra o Sítio, liberdade dos presos, etc."
O acórdão começa por afrontar a verdade. A carta de folhas 34 do 2~ volume da apreensão na1 Rua Honório não diz Silveira, como falsamente se afirma,
para condenar o Deputado Octávio da Silveira. Diz claramente: "Silva". "Felizardo",
segundo a denúncia, é o Coronel Moreira Lima. Mas a apresentação a este, que eu
não conhecia, era para apresentar-me ao "General Pessoa", o que não poderia constituir crime, se o fato fosse verdadeiro. O certo é que nunca manifestei esse desejo
e que só tive a honra de conhecer o Coronel Moreira Lima em junho de 36, quando,
no Regimento onde me achava, fui-lhe apresentado pelo Capitão Walter Pompeu.
Faço, agora, nos autos, a prova disso, bem como de que Ilvo jamais àquele nisso
falará. Crime também não pode ser a informação de que "Mangabeira (Medeiros)
deseja articular as oposições sobre a base de um programa mz'nimo (contra o Sítio,
liberdade de presos etc.)". Ao contrário: o que se projetaria, se a notícia falsa fosse
verdadeira, seria uma campanha parlamentar, para, depois de maio, e dentro da
Constituição, obter certas medidas legais. Igualmente, não seria "aparelhar meios ou
articular pessoas para um novo surto revolucionário", como diz o acórdão, a lembrança da "Fundação de um partido com o nome de Radical" o que, em todo o
mundo, significa, politicamente, defesa intransigente da democracia.
Essas as informações de Ilvo, a 29 de fevereiro, na carta de fls. 38, em que
pela primeira vez se põe um pseudônimo a "Mangabeira". Também não pode constituir crime o fato de Ilvo, na sua carta de 1~de março (fls. 34), tratando de habeas
corpus de presos, fazer referência a "Mang (daqui em diante J. Moraes)" e que o
acordão, por conta própria, transforma em Mangabeira: "ele vem tomando muito a
sério as nossas coisas, o que nos tem agradado bastante". Se Mang for Mangabeira, o
que não se provou; e se este for João Mangabeira, o que também não se demonstrou
ainda assim, a exteriorização do sentimento pessoal de Ilvo não poderia constituir,
contra mim, o crime de "aparelhar meios e articular pessoas para uma revolução".
Evidente que Ilvo se referia à série de habeas-corpus. que impetrei em favor de certos presos. Essas as "coisas" a que ele se refere, num trecho em que fala exclusivamente de habeas-corpus. A minha atitude não podia deixar de lhe ser agradável,
bem como a todos os detidos e seus amigos. E na expressão "vem tomando a sério
as nossas coisas" ressalta a surpresa de um auxl1io inesperado.
É que, em meio ao terror, propositadamente provocado e mantido pelo
Governo, para fins políticos, quando o ambiente de pânico era tal que advogados
com tirocínio de dezenas de anos em nosso Foro e presos sem a mínima culpa não
encontraram um companheiro que lhes requeresse um habeas-corpus, eu me er-
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gui sozinho e enfrentei a Ditadura, batendo sem cessar, e sem esmorecimento, às
portas trancadas da Justiça. E em meio da aflição em que se afundavam tantos lares,
era eu a primeira vela de salvamento que surgia.
Mas ainda assim: se nos dois únicos bilhetes em que Mang e Mangabeira têm
pseudônimo, fossem estes de fato João Mangabeira; se as informações erradas fossem verdadeiras; se por tais artifícios, boatos e suposições se pudesse legalmente
condenar uma pessoa; tudo isso- articulação das oposição para uma futura campanha parlamentar, idéia da futura fundação do Partido Radical, desejo de conhecer
"um General" e exteriorização de um sentimento de Ilvo - tudo isso reunido não
poderia caracterizar o crime de "aparelhar meios e articular pessoas para um novo
surto revolucionário" destinado "a mudar diretamente, por fato e por meios violentos, a Constituição", que este o "delito" que o Tribunal me atribuiu e pelo qual me
condenou.
No quarto considerando, sustenta o acórdão que "da copiosa prova documental (de fls. 343 a 345) resulta que os pedidos de habeas-corpus impetrados pelo
Deputado Octavio da Silveira para Adalberto Fernandes e Josias de Araújo Lima e
outro pelo Senador Chermont para Berger, foram apresentados em virtude de combinações que fizeram esses acusados e em que, além deles, opinaram o Deputado
João Mangabeira e os chefes revolucionários Prestes, Ilvo Meirelles e Honório de
Freitas."
Nesse trecho, o acórdão excede a tudo. Da "copiosa documentação" de duas
folhas não resulta o que ele afirma. Dos autos, o que se prova é o contrário. Neles,
Silveira e Chermont sempre sustentaram que requereram os habeas corpus por iniciativa própria, ao saberem que os pacientes estavam sendo torturados. Silveira fez
a prova de que impetrou o habeas-corpus para Clóvis de Araújo Lima (e não J osias,
como diz o acórdão, sem ter lido a defesa, mas guiado por um erro material de Ilvo,
num de seus bilhetes), por sugestão do Deputado José Augusto. E a demonstração
irresistível de que não houve combinação resulta, exatamente, da copiosa "prova
documental".
Assim, Ilvo dizia em sua carta de 14 de fevereiro que "Silveira e João Haviam requerido habeas-corpus para Mir. (Adalberto) e Josias de Araújo Lima (ignoro
quem seja esse companheiro). Também telegrafaram para o Presidente contra o supliciamento desses dois companheiros."
É nesse trecho que se funda em grande parte a sentença. Mas o que ele prova
é que não havia "combinação" e que sobre esse habeas-corpus "João Mangabeira e
os chefes revolucionários não opinaram". E tanto assim que Ilvo não sabia quem
fosse Josias, trocando, por isso, o nome de Clóvis de Araújo Lima. Ora, se ele houvesse falado ou combinado com Silveira o habeas-corpus de Adalberto, que foi requerido na mesma petição com o de Clóvis, saberia, primeiro, quem era este, pois
Silveira lhe diria que era um parente do Deputado José Augusto e membro da Aliança; segundo, que João nada requerera para Adalberto nem telegrafara ao Presidente,
sendo tudo isso feito por Octavio da Silveira. E o Tribunal, sem ter ao menos lido
a defesa, argumenta com retalhos de carta de Ilvo, onde até o nome do preso vem
errado. Não obstante, afirma o Tribunal que tudo se fez de combinação com Ilvo

e João Mangabeira, que em nada disso aparece. E o que é mais, com essa mentira
judiciária me condenou.
Mas, ainda que fosse uma verdade evangélica a assertiva do acórdão, não haveria como se chegar à conclusão de absolver, como era justo, Chermont, que requerera para Berger um habeas-corpus denegado, e condenar Silveira, que impetrara
para Adalberto Fernandes um habeas-corpus concedido, e Mangabeira que em benefício desses pacientes nada tinha requerido.
Finalmente, o acórdão, nesse mesmo considerando, condena-me porque "há
ainda a declaração do Senador Chermont de que impetrou o habeas-corpus para
Berger por combinação que fez com ele o acusado João Mangabeira, ficando aquele
com tal incumbência, visto já ter este solicitado medida idêntica para outros presos". Já transcrevi o protesto do Senador Chermont a tal respeito. No entanto, é
nesse depoimento falsificado que duas vezes se apoiou o acórdão, para vomitar
minha condenação. Aliás, se o que ali se declara fosse exato, não haveria por isso
nem sombra de crime, por não poder ser delito requerer ou combinar requerer um
habeas-corpus. Mas o Tribunal absolveu por unanimidade, nem podia deixar de fazêlo, o Senador Chermont, que seria o autor do suposto crime, e condenou-me a mim
que seria, no máximo seu cúmplice! É vertiginoso!
Em resumo, e tomando por verdade divina todas as afirmações falsas do
acórdão, fui condenado pelos seguintes fatos que lhe servem de fundamentos: l?,
ter sido vítima de dois pseudônimos postos por Ilvo em duas de suas cartas; 2?, ter
dado ao Senador Chermont notícias de mau trato de presos; 3?, ter manifestado desejo de articular as oposições sobre a base de um programa mínima (como suspensão de sítio e libertação de presos); 4Çl, ter querido ser apresentado a um General;
5?, ter opinado sobre dois habeas-corpus para transferência de presos para um presídio político.
Não parece um julgamento. ParecE: uma anedota. Porque, dentro das possibilidades da imaginação humana, impossível figurar uma hipótese em que qualquer
desses cinco fatos possa constituir o crime de "aparelhar meios ou articular pessoas
para, diretamente, por fatos e por meios violentos, alterar a Constituição", que esse,
declaradamente, o delito pelo qual fui condenado.
Quanto ao Deputado Octavio da Silveira, além das informações de Ilvo sobre
o habeas-corpus para Adalberto Fernandes, que o Juiz Castro Nunes concedeu, só
um fato contra esse Parlamentar alega o acórdão. Foi o de a polícia ter apreendido, a
23 de março, em sua casa, pacotes fechados com boletins e números do Libertador,
uns e outros datados de janeiro. Basta o confronto dessas datas para se evidenciar
q~e Silveira não quis distribuir os boletins. Ao contrário, guardou-os até poder restituí-los, como declarou, ao amigo que lhos enviara. Mas o crime de "distribuir ou
procurar distribuir boletins" não é o do art. 4? pelo qual foi Silveira condenado,
sem ter sido por ele sequer denunciado: é o do parágrafo único do art. 10. E só se
verifica "quando praticado entre soldados e marinheiros."
Entretanto, para se ter uma idéia do valor dos documentos em que se firma
a sentença·, basta pôr em relevo o seguinte:
Quando, a 27 de abril de 36, o Procurador pediu à Seção Permanente do
Senado licença para processar os Parlamentares, juntou apenas os retalhos de cartas
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em que se baseia o acórdão. Compunha-se a Seção de cmTeligionários dedicados do
Governo, que colocou a licença no terreno da confiança polz'tica. Mas, ainda assim,
a Seção considerou impossível, com tais documentos, arranjar qualquer indício do
crime, capaz de permitir a licença pedida. Como é notório, o Relator, Senador
Cunha Mello, pediu ao Procurador outras provas. Isso a 28. A 30, entrou o Procurador com os depoimentos de quatro testemunhas, o que permitiu a uma corporação
polz"tica salvar as aparências e conceder, embora constrangida, a licença solicitada.
Mas os Parlamentares demonstraram no sumário e a toda a evidência: 1?) que os depoimentos eram antedatados e tinham sido fabricados pelo Delegado
Belens Porto, a 29 de abril, embora tivessem a data de 15 e 16 de março; 2?)- que
as testemunhas eram agentes de polícia transformados em comerciantes; 3?) -que
os depoimentos eram falsos. Pediram por isso a remessa dos autos ao juiz competente, para o processo criminal dos falsificadores. O Tribunal desprezou, por "falsa",
a prova testemunhal "escandalosa". E com os mesmos documentos com que a
Seção Permanente considerou impossz'vel conceder a licença, condenou dois dos
acusados. Não mandou, porém, processar os responsáveis pelo crime de falsidade
que apura. De sorte que, em resumo, o acórdão é a impunidade dos criminosos e
a punição dos inocentes.
"De consciência tranqüila. A condenação monstruosa não me atinge. Não há
quem me creia culpado em nenhuma insurreição: na verdadeira ou na arranjada. O
acordo é a prova da minha inculpabilidade e o corpo de delito do crime judicial. A
opinião não se degradou entre nós até o ponto de considerar criminosa a defesa
judicial da liberdade nos dias de terror. Nada fiz senão cumprir esse dever. E tanto
assim, que a quase totalidade dos pacientes, a cujo favor impetrei os habeas-corpus
que a Corte Suprema negou, foi posta em liberdade, após treze meses de prisão, sem
que os nomes dessas vítimas, muitas das quais verdadeiramente ilustres, figurassem
ao menos nos inquéritos da polícia. Essa a minha culpa, e dela me enobreço de
minha inocência no crime que me atribuíam, que à noite do julgamento, como sempre, às 1O horas, já dormia. Acordei quando minha mulher e minhas irmãs, aflitas,
me deram notícia da incrível decisão. Tranqüilizei-as. Meu filho, meu irmão e vários
amigos, que entraram pouco depois, poderão dar testemunho da minha serenidade
em face da vingança. Ao saírem, dormi logo em seguida, até as 5 horas da manhã,
como todos os dias. Não sei se o mesmo puderam fazer os meusju(zes. Iniquamente
condenado, tenho pena dos que me condenaram. Como deve ser infeliz o homem
cuja formação lhe permite, sob qualquer motivo, a condenação de um inocente!
Deus que lhes perdoe. De mim, estou tranqüilo. Preso há catorze meses, sem ter cometido crime, nem encontrado justiça, apesar de todas essas covardias triunfantes, não
cedi, não esmoreci, não transigi; não cessei de falar, de protestar, de requerer, na
defesa da Liberdade, do Direito, da Democracia e da Lei.
Deu-me a natureza a fibra rija da resistência e da luta. Dotou-me com uma
intensa v-ida subjetiva. Os gozos materiais da existência não têm poder sobre mim.
Nunca me senti mais livre do que na ignomínia desta prisão."
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VÉSPERAS DE 37: SUCUMBINDO À DECRETAÇÃO DO ESTADO DE GUERRA

2-10-1937
O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não poderia dissimular a grande emoção que domina meu espírito, nesta hora em que acontecimentos
de tamanha relevância reclamam o corajoso pronunciamento dos legisladores brasileiros. Se as desgraças da pátria pudessem servir para que alguns patriotas fizessem
um inventário dos seus prenúncios e advertências em horas amargas, fácil ser-me-ia,
Srs. Deputados, dizer que os partidos que integram a Frente Única do Rio Grande
do Sul estariam em condições de alegar perante este plenário -e o mais amplo plenário da opinião nacional - quantas razões e quão profundas eram as que a eles
assistiam quando, há quinze meses, empregavam a totalidade dos seus esforços no
sentido de conjurar uma luta pela sucessão presidencial.
Está a Câmara lembrada, e não deslembrada deve estar a Nação, àe que nós,
talvez porque conhecêssemos, como poucos, o terreno inçado de dificuldades e perigos, aconselhávamos aos democratas brasileiros que tudo indicava a necessidade de
uma convergência de esforços, de uma soma de votos em torno de um só cidadão,
aquele não só que fosse o mais digno, como também que melhor pudesse somar
todos os anseios do País.
Sr. Presidente, decerto a Câmara se recorda de que apresentamos a fórmula
da Comissão Mista, fórmula que, como todas as fórmulas, poderia ser discutida e
modificada. Mas quem baixasse ao espírito que a animava deveria ter compreendido ·- como os acontecimentos o estão dolorosamente a demonstrar- que era indispensável se unissem todas as forças democráticas do Brasil, acima de paixões, acima
de ambições ou de ressentimentos, estabelecendo uma sinergia de opiniões em
redor de um só candidato.
Srs. Deputados, pagamos caro a nossa audácia de querer preservar o regime
democrático. Não houve pedra que não fosse apanhada no enxurro, para lapidar
os homens de probidade política, como nós, que apenas queríamos colocar o interesse da ordem, da lei e da paz acima das volúpias facciosas. (Muito bem.)
Tivemos de atravessar um verdadeiro mar de lama que, hoje, filtrada pela
imponência esmagadora dos acontecimentos, está demonstrando, Senhores, que éramos os que viam claro na sombra das dificuldades.
Que queríamos nós, Srs. Deputados? Outra vez, para o Rio Grande do Sul,
uma terceira presidência? Não! E agora, Senhores, nesta hora solene e grave, de um
grave e solene ajuste de contas, com os detratores não raro alapa'rdados atrás de pasquins, eu digo, Senhores, que desde o começo declaramos, in limine litis, que o Rio
Grande do Sul não pleiteava, não desejava e não aceitaria o nome de um de seus
filhos para ocupar a sucessão do Sr. Getúlio Vargas.
Não nos impulsionavam, portanto, os interesses de uma hegemonia, que
nunca esteve na cartilha dos políticos rio-grandenses, os do Império como os da
República; nem o afã de vermos sair do seio das nossas fileiras nenhum dos nossos
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valores para ocupar a suprema magistratura da Nação. Simplesmente, Senhores, era
o que Stendhal chamava- ver claro naquilo que é.
Vínhamos, os frenteunistas rio-grandenses, de duas revoluções: uma,eu a preguei no primeiro dia da campanha liberal, desta tribuna, entendendo, e com razão,
que era pelo processo direto que a democracia brasileira precisava e se devia transformar.
Os vícios de meio século, os erros acumulados, a insatisfação popular, e,
mais do que tudo, o espírito da revolução, que dera volta ao mundo, dando, no fim,
a volta à América do Sul, levavam, por todas as razões, o povo brasileiro, que não
dispunha de uma aparelhagem eleitoral capaz, à necessidade de resolver pelas armas
aquilo que normalmente se resolve pelo juízo imparcial das urnas.
·
Sabe a Nação dos profundos deslocamentos que em toda a ordem - política, moral, social e econômica - sucederam à Revolução de outubro.
Posso dizê-lo nesta hora aos meus pares, co-autor dos mais humildes, mas
dos mais sinceros nos seus desencadeamentos e sua vítima posterior, posso dizê-lo,
Srs. Deputados, que consegui avaliar, de cima e de baixo, o bem e o mal que as revoluções produzem.
Nem um ano era decorrido sobre a vitória de outubro, e já de todos os quadrantes do Brasil se levantava a voz de retomo à legalidade, e, outra vez, por fatalidade do meu destino, era na minha boca que essa palavra pairava, como símbolo das
aspirações nacionais.
Senhores, por que recordar páginas tão dolorosas, tarjadas de luto, tintas de
sangue? Acompanhamos aqueles que de armas na mão se alçavam em nome da lei.
Com eles fomos até as últimas trincheiras da luta armada e com eles padecemos a
derrota, pagando o imposto do nosso sacrifício e resgatando a nossa própria dívida.
A Nação inteira tem presente ainda as conseqüências do segundo episódio
revolucionário destes sete anos.
Voltamos à vida legal. O que tem sido a vida legal nestes três anos também
o Brasil o sabe. E quando tudo parecia indicar que o ritmo da vida jurídica seguiria
sem interrupção pelo tempo afora, eis que, em certa madrugada, de novo a paz pública era quebrada, não já pela luta dos partidos, senão por um cataclismo que vinha
movido pela força estranha da guerra social e tendo à sua frente agitadores estrangeiros. Como disse aqui, defendendo as imunidades parlamentares, jamais qualquer
brasileiro cioso da sua Pátria seria capaz de tentar a escalada do poder através de homens vindos de bandeiras estranhas. (Muito bem.)
No fim da sessão passada, esse era o balanço dos sete anos últimos do Brasil.
Quem se animaria, Senhores, sem manifesta temeridade, a aconselhar uma
luta presidencial, uma campanha que no fundo é menos de idéias do que de personalidades?
Pois bem. Fomos nós os arautos dessa forma de convergência das vontades
entre os políticos brasileiros. Também a Nação o sabe, o nosso esforço foi estrepitosamente malogrado.
Não quero, Senhores, nesta hora, levar a débito destes ou daqueles o insucesso da nossa tentativa: desejo apenas ressaltar que, se há alguém entre as falanges
políticas do Brasil que possa, hoje, estar de consciência tranqüila, somos nós. E rei-
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vindico com especialidade para mim, líder que fui de uma das correntes desta Câmara, a honra de todas as injúrias com que me cobriram porque eu tentava apenas isto:
salvar o regime constitucional através de uma fórmula alta, impessoal e apaziguadora.
Hoje, Senhores, reivindico as injúrias como uma honra e pretendo forrar
com elas o quadro humilde da minha vida pública.
Chegamos agora - e falemos claro e franco entre representantes da Naçãochegamos agora à encruzilhada sinistra: ou nós, corajosamente, depois de o Brasil
ter sido abalado nesses três meses de lutas, vendo rondar em torno desta Câmara
todos os estímulos para a sua dissolução, ou nós, corajosamente, tomamos a responsabilidade do nosso voto, ou então tudo estará perdido pela fraqueza de quem não
queria cumprir deveres que amanhã serão históricos.
O Sr. Demétrio Xavier- Muito bem.
O SR. JOÃO NEVES - Separando-se dos ilustres Deputados que formavam
a Minoria parlamentar de então, a Frente Única do Rio Grande do Sul disse, num
manifesto, estas palavras que são uma ementa: "uma luta presidencial no Brasil é,
hoje, uma porta aberta à anarquia." E ei-la aí, aberta à anarquia.
Somos, por tradição dos nossos partidos, forças de sentimento. Conservador
pela fatalidade da sua vida política, é esse hibridismo que o singulariza: ele é um
conservador conservador. É o que caracteriza o Rio Grande do Sul, na sua formação
povo-pastoril, amando a terra, integrado no seu chão, onde cada um nasceu e onde
quer dormir o sono da morte redentora progressista, porque realiza, por instinto, a
máxima do filósofo de Mont-Pellier: "conservar melhorando". O que ele procura,
desde o albor da nacionalidade, é a unidade do Brasil, através da permanência
daqueles graves sentimentos em que se fundiu e caldeou a alma do seu povo. E
progressista porque a ele coube, numa certa altura do Império, levantar uma bandeira fundamental na vida do Brasil, tão fundamental que Ruy Barbosa dizia:
"Federação, com ou sem a República". Sentimento federalista a que talvez eu
não pudesse chamar verdadeiramente de sentimento, senão imposição orgânica, econômica e geográfica de todo um país, país de todos os climas e produções.
Ora, Sr. Presidente, traduzindo os sentimentos do meu partido, devo dizer
que ele, por isso mesmo que é conservador, nunca poderia- quando vê, como agora, o regime republicano e democrático a pique da sua maior crise- nunca poderia,
sob pretexto doutrinário, refugir ao compromisso moral de assumir a responsabilidade corajosa de dar as medidas reclamadas pelo Executivo. (Muito bem.)
Sou, hoje, o mesmo homem de ontem, com o mesmo profundo sentimento
jurídico, pensando, como Ruy, que dentro da lei, e não fora da lei, é que se encontra a única salvação.
Mas, Srs. Deputados, estamos em frente de uma situação excepcional. Acabo
de le1: a exposição de motivos do ilustre Sr. Ministro da Justiça. Nela, S. Ex~ destaca, nítida e textualmente, as expressões dos honrados Senhores titulares das Pastas
da Guerra e da Marinha. É o Exército e é a Marinha, quer dizer, são todas as Forças
Armadas que colocam a Câmara num dilema: ou consideramos as Forças Armadas
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do País como a couraça do regime (muito bem), como a garantia, antes de tudo,
da Pátria e do próprio Poder que representamos, ou chegaremos à confissão_ mais
grave de todas , de que o Exército e a Marinha não passam de bandos facciosos a
serviço da politicagem. (Muito bem.)
Tenho a certeza de que toda a Câmara Federal, pelo reconhecimento dos
sentimentos pessoais e cívicos de todos os meus colegas, tenho a certeza de que todos, a una voce, consideram que o Exército e a Armada, em tão importante unanimidade, não seriam capazes de vir reclamar da CâmaraFederal estas graves medidas
para sufocar esta ou aquela candidatura à Presidência da República. (Muito bem.)
Partindo desse princípio, não entramos na análise das circunstâncias de fato,
que rodeiam a grave denúncia, e abrimos, sem nenhum favor, à Armada e ao Exército do Brasil, uma carta de confiança, entregando-lhes a sorte nossa e dos nossos concidadãos, na certeza de que esses bravos soldados, que têm sido a espinha dorsal de
sua Pátria, nas suas horas mais graves, que foram a própria força realizadora da
República de 15 de novembro, que essas forças não serão capazes de trair a Constituição que elas e nós juramos defender. (Muito bem. Palmas.)
Vou mais longe, Sr. Presidente; a Câmara toda sente que atravessamos uma
hora decisiva, uma daquelas horas em que os homens de responsabilidade têm, para
salvar os dedos, de entregar os anéis.
Senhores, espero e confio que a Nação armada será a melhor garantia de que
a 3 de janeiro a opinião pública do Brasil exercerá o direito de voto. Não ficamos
aquém do nosso dever. Não o pode ficar também quem de nós reclama uma tão
grave providência!
Não me forrarei a declarar à Câmara dos Deputados que, partidário sincero
e espontâneo da candidatura do eminente brasileiro, Sr. José Américo de Almeida,
sou obrigado a um testemunho de honra. O Sr. José Américo de Almeida, sempre,
desde o momento em que foi escolhido pela Convenção de maio, até hqje, não tem
cessado de a mim afinnar que jamais o seu nome será um impecilho à concórdia
dos brasileiros (muito bem), que não é candidato à Presidência da República, e
ama mais a sua Pátria que a sua candidatura. (Muito bem.) Essas expressões ele as
teve para comigo, quando viajávamos para a Bahia, numa hora em que todas as
forças, em torno dele conjugadas, se sentiam isentas de qualquer crise ou preocupação grave.
Estas mesmas palavras ele as repetiu ainda ontem, pela manhã, com uma
nobreza, com um desinteresse e uma superioridade que consolam o coração amargurado dos brasileiros, nesta hora difícil.
Se há um grave perigo ajugular, aqui entregamos nós o nosso voto, que é um
depósito de confiança nos seus executores.
Há, porém, Sr. Presidente, duas coisas que quero ressaltar para o juízo de
amanhã: uma é que espero - espero e confio - que o Poder Executivo e as Forças
Armadas >aibam reprimir, com igualdade, todos os extremismos (muito bem, palmas), os da esquerda e os da direita.
,
Para mim, Senhores, não ponho numa balança de precisão os móveis desta
ou daquela corrente; para mim, que jurei defender a Constituição da República,
todos os dois são igualmente irúmigos do regime. (Muito bem.)
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Portanto, espero e confio que as Forças Armadas do Brasil, ao serviço do
Poder Executivo, irão impedir que qualquer deles cresça ou medre à sombra de
complascências quaisquer, devendo ficarmos inamovíveis nos postulados da Constituição de 1934.
A outra, Sr. Presidente, é um ponto que diz com a minha carência pessoal.
Não considero possível que as garantias, que se suspendem pelo estado de
guerra, atinjam os direitos; deve haver apenas a suspensão das garantias e, como
não considero, nem sequer direito, a imunidade parlamentar, pois que ela é inerente
ao próprio regime (muito bem), espero e confio que os Deputados da Nação Brasileira, que assim dão ao Executivo e às Forças Armadas uma prova de confiança,
sejam também respeitados na integridade dos seus mandatos. Não por eles, mas
pela estrutura democrática.
Se houver entre nós partícipes de movimentos extremistas, venham pedi-los
à Câmara e, estou certo, ela inteira entregará o indiciado à Justiça, para que ele se
defenda.
São estas, Sr. Presidente, as breves palavras que eu me julguei obrigado
a dirigir à Câmara, nesta hora amargurada da vida republicana do Brasil. Damos o
nosso voto, damo-lo, corajosamente, expressa e explicitamente: damo-lo hoje pelas
mesmas razões por que ontem o negamos.
Damo-lo, Senhores, porque, ou damos um voto e ainda salvamos o regime,
ou não o damos e tudo desmoronará em torno de nós.
Numa das horas graves da vida da França, o próprio Luiz XIV disse ao Marechal de Villars esta frase ementária:"ou périr ensemble ou sauver l'État."
É ou não é o nosso caso - ou perecemos todos juntos, ou salvamos o regime, com muito do nosso patriotismo e todo o nosso desprendimento?
Para terminar, Sr. Presidente, não seria demais que eu dissesse à Câmara
que o homem que neste País foi o emblema de todas as reivindicações liberais,
o advogado de todos os perseguidos - um homem cujo nome não se precisa dizer,
porque o de Ruy Barbosa equivale a esses predicados -depois da revolta de 1904,
veio ao Senado e concedeu um estado de sítio, dizendo:
"Dou, portanto, o estado de sítio, mas no pressuposto dessas limitações constitucionais precisas e definidas. Amigo da liberdade, não a quero
senão dentro da ordem.
Vai, pois, o estado de sítio com o meu apoio, mas, concedendo-o,
apelo para o civismo e a moderação do Governo, exortando-o a não transigir
a medida legal e a não cometer abusos."
É com estas palavras, Sr. Presidente, que os meus correligionários do Rio
Grande encerram a sua declaração de voto. E eu fio bem que todos os executores
se colocarão com a lei na mão, acima das prevenções, não vendo partidários desta
ou daquela candidatura, amigos ou adversários, mas vendo, só e só, a necessidade de
fortificar o regime republicano e a integridade do Brasil. (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado.)
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João Neves intendente de Cachoeira do Sul (1925- 1928)

João Neves na Tribuna da Câmara dos Deputados, pronunciando seu discurso de Estréia
na Sessão Comemorativa do Centenário da Paz entre Brasil e Argentina. (28/8/ 1928)

João Neves Vice-Presidente do Estado do Rio Grande do Sul. (1928)

Bodas de Ouro do Cel. lsidoro Neves da Fontoura, Chefe Pol/tico e Fundador do Partido
Republicano em Cachoeira do Sul. Sentado à esquerda, João Neves, à época,
Vice-Presidente do Estado. (1929)

Getúlio Vargas deixa o Rio Grande do Sul, sob aclamação popular, e dirige-se ao Rio para
Assumir o Poder. (1930)

Grupo de Revolucionários de 30. Sentados: Virgflio de Melo Franco, Oswaldo Aranha,
Getúlio Vargas, Batista Luzardo, Florêncio de Abreu e Alcides Etchegoyen. (1930)
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Washington Luis - "comigo é na madeira!" Caricatura de J. Carlos, Aparecendo Antônio Carlos, João
Pessoa, Borges de Medeiros, Assis Brasil, José Bonifácio, Getúlio Vargas (1929)
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Caricatura de J. Carlos Alusiva à Entrevista de Borges
Aceitando a Derrota de Getúlio nas Urnas: "Borges de
Medeiros - e agora fiquem todos muito caladinhos!
Estão ouvindo?" (1929)
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João Neves na Academia Brasileira de Letras (1936)

Reunião dos
casa de João
a Revolução
João Neves
Raul Pilla.

Lt'deres Gaúchos da Frente Única na
Neves em Cachoeira do Sul, preparando
Paulista de 32: Gen. Flores da Cunha,
da- Fontoura, Borges de Medeiros e

João Neves, após o encerramento de sua carreira parlamentar (1946)
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Coletâneas reunindo discursos pronunciados na Câmara e em comicios durante a
campanha da Aliança Liberal. (1933)

orJ:Paulo

Coletânea de discursos pronunciados
em São Paulo em apoio à causa paulista de 1932.

Livro-Denúncia, publicano em Buenos
Aires, combatendo Vargas e justificando a adesão à Revolução de 32.
(1933)

A voz das opposições

O Sr. Presidente - Tem e poklvra o Sr. Joõo
Neves. (Palmas no recinto, tribunas e g~lerias).

O Sr. João Neves (Palmos prolongadas no recinto e nos galerias) - Sr. Presidente, as oppo<ições brasileiras congregadas vêm dizer ao poiz a
sua polavra, no portico da jom~~da parlamentar.

Não se prendem, para isso, ·.exclusivamente 6s
regras do estylo.
lnspira..as~ em seu pronunciamento categorico,
o dever de r<isgar as avenidas que se propõem a
trilhar.

Depois dos fundos e sangrentos dissídios, que
• dividiram a família brasileira, • impressão do observador imparcial é de que niio houve apenas a
subversão de um regime. Todos os valores foram
profundamente alterados na sua estruclura. Mas
nerri s6 issot que j6 seria muito. Perece que assistimos a uma transposição da polos,

Coleção de Discursos pronunciados por João Neves, como Lkler das Oposições,
na Camara, após a constituinte de 1934. (1935)
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Memórias de João Neves publicadas após o encerramento de sua carreira pol(tica.
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Flores da Cunha
Atuação política, 482-493
Fonseca, Manoel Deodoro da, Pres. do
Brasil
Congresso Nacional
Dissolução, 305, 306
Fontoura, lsidoro Neves da
Traços Biográficos, 16
Forças Armadas, incorporação, ver
Incorporação nas Forças Armadas
Frente Única, Rio Grande do Sul
Atuação política, 632, 633,670,
671
Recomposição, 486-490
Função fiscalizadora
Poder Legislativo, 603
Funcionário
Demissão, 205-207
Banco do Brasil, 143-149
Rio Grande do Sul, 194-199
Nomeação, 209, 210
São Paulo, 484
Vencimentos
Reajuste, 428, 437, 441
Funcionário contratado
Efetivação, 555
G

Garantia constitucional e Direito indivi·
dual, 597, 598
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Garantia constitucional e Imunidade
parlamentar, 602, 604
Gaúchos
Atuação política, 56,387,388,670
"Geração de 1907", 15, 16
Getúlio Vargas
Candidatura
Sucessão presidencial, 1930, 30,
34-36,55-84,87,91-93,
101,104,105,107-115,128
140,168,170, 172, 174,182,
184,189-191,194,302,388
Sucessão presidencial, 1934, 433
434
Carreira política, 19, 26, 431, 432
Eleição
Sucessão Presidencial, 1934,435,
436, 451' 474
Opiniões políticas, 414
Getúlio Vargas, pres. do Brasil
Política cafeeira, 424-426
Política econômica, 426-429, 441,
442,548,551,559
Política educacional, 421-424
Política financeira, 426-429, 441,
442
Política e governo
Críticas, 393-401, 403-406,
409,471,474-480,548,558,
559,562,567,568
Oposição, 409, 450-471
Getúlio Vargas, pres. do Brasil
Política tributária, 429
Viagens, 428-431
"O Globo" (jornal).124
Góes, Carialano, Chefe de Polícia de
São Paulo, 187,188,189, 192
Governador
Deposição
Rio Grande do Norte, 566, 567
575
Governo Provisório de 1930, 38, 39
"Grupo Parlamentar pelas Liberdades
Populares, 625, 626
Guerra
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Conceito, 606, 607
Guerra Mundial, 1914-1918
Reconstituição européia, 102, 103
Guerra de Secessão
Estados Unidos da América, 572
H

História política
Cachoeira do Sul, RS, 16, 20
Rio Grande do Sul, 16, 18, 20, 21,
23-28,33
Imposto de exportaçào
Caf-é, 469
Impostos
Aumento, 547
Imunidade judiciária, 595
Imunidade parlamentar
Argentina, 623
Suspensão, 588, 593-605
Imunidade processual
Parlamentar, 599
Imunidade parlamentar e Garantia
constitucional, 602, 604
Imunidade pa-rlamentar e Estado de
guerra, 597, 598, 602, 604, 605
Imunidade parlamentar e Estado de
sítio, 600
Imunidades e Separação de Poderes,
595,596,598,600
Incorporação nas Forças Armadas
Deputado,602,603
Indicação de candidatos
Eleição, 279, 280, 282-284, 291293, 295, 336-361
Inflação
Brasil, 426, 427
Instituto de Crédito Interno
Criação
Sugestão, 560
lntegralismo, 477
Intentona comunista, 27-11-1935, 574,
580,581,587,609
Intentona de Princesa, Paraíba, 277-

290,298,301,303,304,306,308,
334-371' 377-379
Intervenção
Poder Executivo
Sucessão presidencial 1930, 101,

104,105,107,115,128,
129, 136-152,157, 165, 166,
183,187-189,192, 194-200,
205-229,254,267,386,387
Intervenção federal
Parafba, 299,301,323,324,327,

331
Rio Grande do Sul, 313
Inviolabilidade
Correspondência parlamentar, 603
Inviolabilidade parlamentar, 596,599
Disposições constitucionais, 622

Divergência polftica, 277-288, 301-

304, 335-371' 379
Júlio Prestes
Candidatura
Sucessão presidencial, 1930, 60,

61' 64-66, 69-72, 75, 78,
84-89,92,94,115,129,140,
141,146,158,170, 171,189,
191,194,196,200,202,205,
216,218,388
Júlio Prestes, gov. de São Paulo
Pol ftica e governo
Criticas, 193
Júlio Prestes, pres. eleito do Brasil
Viagem, 430
Justo, Agustin, P., pres. da Argentina
Viagem, 430

J

L

João Mangabeira
Apelação ao Tribunal de Segurança,

640-651
Defesa, 608-624, 640-651, 663
João Neves
"Accuso" (obra autobiográfica), 40
Atuação
Revolução Paulista, 1932,37,39,

43-45, 521' 670
Carreira jurfdica, 19, 37, 38,42
Carreira pol ltica, 15-48
Divergência polltica, 37-39, 42, 43,
520-523
Exflio voluntário, 46
Opiniões pollticas, 294,308-311,
314-316,321,448,498,590
Orador, 27,32,33,35,47
Traços biográficos, 16, 17
João Neves, Líder da Oposição, 410
"O Jornal", 138, 462
"O Jornal do Commercio", R io de
Janeiro, 247
"Jornal do Commercio", São Paulo,

214,215
"Jornal de Princesa", 377
José Pereira e Pessoa, João

Lei eleitoral, reforma, ver Reforma Eleitoral
Licença para processar
Parlamentar
Câmara dos Deputados, 588-637,

639
M

Magistrado, inviolabilidade, ver Inviolabil idade judiciária
"A Manhã" (jornal), 619, 620, 629
Minas Gerais
Aspectos culturais, 384
Eleição
Irregularidades, 330
Minas Gerais e Rio Grande do Sul
Acordo
Sucessão presidencial, 1930, 30,

34
Ministério da Agricultura
Orçamento da União para 1936
Verbas, 546, 547
Ministério da Educação
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Orçamento da União para 1936
Verbas, 547
Ministério da Fazenda
Orçamento da União para 1936
Verbas, 537-539
Ministério da Marinha
Edifício
Construção, 426
Ministério da Viação
Orçamento da União para 1936
Verbas, 541, 542
Ministérios
Criação de serviços
Competência, 545
Despesa
Orçamento da União para 1936,
543,544
Ministro da Guerra
Comparecimento à Câmara dos
Deputados
Requerimento, 574, 577, 579581
Minoria parlamentar, ver também
Oposição
Moeda
Conversão, 557, 558
Móveis
Aquisição
Embaixada do Brasil nos Estados
Unidos da América, 544
Mulher
Direito do voto, 163
N

Nacionalização
Dívida externa, 551, 552
"A Noite" (jornal). 118, 119, 124-126,
129,131,132,136-139,200,570
Nomeação
Funcionários, 209,210
São Paulo, 484

o
Obra Pública
Orçamento da União para 1936
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Crédito Suplementar, 554, 555
Opinião política
Getúlio Vargas, 414
João Neves, 294, 308-311, 314316,321,448,498,590
Rui Barbosa, 563
Opinião pública, 315,316,317
Oposição
Importância, 481--499
Getúlio Vargas, pres. do Brasil
Política e governo, 409, 450451
Oposição
Segundo Governo Provisório da
República, 409
Oposição, ver também Deputados da
Oposição
Oposição e Situação, 463
Acordo,482,483,493,494
Orçamento
Argentina
"Deficit", 552, 553
Orçamento, política, ver Política
orçamentária
Orçamento da União
"Deficit", 533, 534
Elaboração
Competência, 535
Equilíbrio, 533
Votação
Prazo, 525
Orçamento da União para 1936
Despesa extraordinária, 554
Discussão, 532-560
Dívida externa, 551
Dívida flutuante, 540, 541
Ministério da Agricultura
Verbas, 546, 547
Ministério da Educação
Verbas, 547
Ministério da Fazenda
Verbas, 537-539
Ministério da Viação
Verbas, 541, 542
Ministérios

Despesa, 543, 544
Obras públicas
Crédito suplementar, 554, 555
Ouro
Compras, 555, 556, 557
Relatores, 536
"A Ordem" (jornal). 201
Osvaldo Aranha, esquema ver Esquema
Osvaldo Aranha
Osvaldo Aranha, Secretário do Interior
do Rio Grande 'do Sul
Demissão, 334
Otacílio de Albuquerque, 350, 351
Otávio da Silveira
Apelação ao Supremo Tribunal Militar, 651-661
Defesa, 629, 630, 651-668
Ouro
Compra
Orçamento da União para 1936,

Licença para processar, 588-637,

639
Defesa, 588-668
Imunidade processual, 599
Prisão, 588-668
Parlamentar, correspondência ver
Correspondência parlamentar
Parlamentar, imunidade, ver Imunidade
parlamentar
Parlamentar, inviolabilidade, ver
Inviolabilidade parlamentar
Parlamentarismo, 103
Partido Republicano, Cachoeira do Sul,
RS
Fundação, 16
Partido Republicano, Rio Grande do Sul
Programa, 311 , 312
Partidos
Coalizão, 159-161,163-166,317-

319,402

555,556,557

p
"O Paiz" (jornal), 63, 66, 357
Paraíba
Aspectos políticos, 335-372
Armamento, 270-276, 303, 304,

320,324,327-329,361,372,374378
Autonomia, 270-276, 305, 307
Distúrbios internos, 271-274, 277290,298,301,303,304,306,
308,323-327,329,331,334371,377,378
Eleição
Irregularidades, 330
Intervenção federal, 299,301,323,

324,327,328,331
Sucessão parlamentar, 1930, 277-

290, 293-296, 298-300, 336371
Sucessão presidencial, 1930
Campanha eleitoral, 242-244
Parlamentar
Câmara dos Deputados

Pessoa, João
Candidatura
Vice-Presidência da República, 92,

93, 174, 325 .
Pessoa, João, Gov. da Paraíba
Atuação política, 277-281, 283-

287,289,290,294-301,303,
306,307
Pessoa,João e José Pereira
Divergência política, 277-288, 301-

304, 335-371, 379
Pinheiro Machado
Assassinato, 224, 225
. Atuação política, 387, 388
Candidatura
Sucessão presidenciàl, 387
Poder, racionalização, ver Racionalização do poder
Poder Central e Poder estadual, 374,

375,381
Poder estadual e Poder central, 374,

375, 381
Poder Executivo
Intervenção

703

Sucessão presidencial, 1930, 101,
104,105,107,115,128,129,
136-152,157,165, 166, 183,
187-189, 192, 194-200,
205-229,254,267,386,387
Prestação de contas, 468
Poder Legislativo
Função fiscalizadora, 603
Política estadual
Disposições constitucionais, 372,
375,376
Política cafeei ra
Getúlio Vargas, pres. do Brasil,
424-426
Política e Direito Constitucional, 103
Política econômica
Argentina, 549, 552, 553, 555, 556
Getúlio Vargas, Pres. do Brasil, 426429,441,442,548,558,559
Política educacional
Getúlio Vargas, pres. do Brasil,
421-424
Política financeira
Getúlio Vargas, pres. do Brasil,
426-429' 441 ' 442
Política e Governo
Getúlio Vargas, pres. do Brasil
Críticas, 393-401, 403-406,
409-471,474-480,562,567,
568,548,558,559
Getúlio Vargas, pres. do Brasil
Oposição, 409, 450-471
Julio Prestes, gov. de São Paulo
Críticas, 193
Washington Luís, pres. do Brasil
Críticas, 164, 179,180,275,
319-322,335,379-382
Política orçamentária, 535
Política tributária
Getúlio Vargas, pres. do Brasil, 429
Presidência da República, sucessão, ver
Sucessão presidencial
Prestação de contas
Administração estadual, 370
Poder Executivo, 468
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Princesa, Paraíba, Intentona, ver Intentona de Princesa, Paraíba
Prisão
Parlamentar, 588-668
Prisões políticas, 588-668
R

Racionalização do poder, 103
Recife, Pernambuco
Campanha eleitoral,
Sucessão presidencial, 1930,
236-239
Reconstituição européia e Guerra Mundial, 1914-1918, 102, 103
Reforma constitucional
Declaração de voto, 569-573
Disposições constitucionais, 570, 571
Europa, 102
Reforma constitucional e Estado de
sítio, 571
Reforma eleitoral, 253, 268
Regime federativo, 323, 332, 358, 360,
361' 372-375, 548
Regime governamental, 476, 477
Regimento Interno
Reforma
Câmara dos Deputados, 226
Relator
Orçamento da União para 1936, 536
Responsabilidade
Deputado,622,623
Revolução
Classificação
Valois, Georges, 420
Revolução 1930, 18, 23, 25, 27, 29,
398,399,403,455,670
Aniversário, 529-531
Criticas, 409-418,419-449,
450-471
Revolução Paulista, 1924,302,303
Revolução Paulista, 1932, 39, 44, 45,
396-398,432,433,483,484,521,
670
João Neves

Atuação,37,39,43-45,521,670
Rio Grande do Norte
Governador
Deposição, 566, 567, 575
Rio Grande do Sul
Armamento, 271
Aspectos políticos, 118, 294, 311313,330,387,388,484,485,
486-493
Assembléia dos Representantes, 20
Distúrbios internos, 25, 27
Eleições, 97-100
Frente única
Atuação política, 632, 633, 670,
671
Recomposição, 486-490
Funcionários
Demissão, 194-199
História política, 16, 18, 20, 21,2328,33
Intervenção federal, 313
Sucessão governamental, 1907, 17,
18
Sucessão governamental, 1923, 23, 24
Sucessão presidencial
Campanha eleitoral, 27, 28
Sucessão presidencial, 1930
Campanha eleitoral, 205-230
Diretrizes partidárias, 130-133
Rio Grande do Sul e Minas Gerais
Sucessão presidencial, 1930
Acordo, 30, 34
Rio Grande do Sul
Unificação política, 482-493
Rio de Janeiro
Sucessão presidencial, 1930
Campanha eleitoral, 232, 233
Rippoll, Waldemar
Assassinato, 500-523
Diligências, 502-519
Rippoll, Waldemar
Assassinos
Prisão, 506-519
Rui Barbosa
Candidatura

Sucessão presidencial, 178, 237
Opiniões políticas, 563

s
São Paulo
Funcionários
Nomeação, 484
Segundo Governo Provisório da República, 457,459
Críticas, 393-401, 403-405
Oposição, 409
Separação de Poderes e Imunidades,
595,596,598,600
Sergipe
Eleições, 1930,360
Sessão extraordinária
Câmara dos Deputados, 524
Sessão Legislativa
Duração
Câmara dos Deputados, 524, 527
Prorrogação
Câmara dos Deputados, 524-527
Situação legal
Departamento Nacional do Café,
468-470
Situação e Oposição, 463
Acordo,482,483,493,494
Sucessão governamental, 1907
Rio Grande do Sul, 17, 18
Sucessão governamental, 1923
Rio Grande do Sul, 23, 24
Sucessão governamental, 1930
Bahia, 291-293
Sucessão parlamentar, 1930
. Paraíba, 277-290, 293-296, 298,
300, 336-371
Sucessão presidencial
Argentina, 72
Sucessão presidencial
Campanha eleitoral
Rio Grande do Sul, 27, 28
Pinheiro Machado
Candidatura, 387
Rui Barbosa
Candidatura, 178, 237
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Candidatura, 672
Suspensão de garantias, 576
Suspensão de garantias e Estado de
guerra, 607

Sucessão presidencial, 1922, 21, 22
Artur Bernardes
Candidatura, 22
Tribunal Arbitral, 23
Sucessão presidencial, 1930, 55-96,

T

83-96,101-117,118-244,247,
269,386,387,388,389,402
Acordo
Minas Gerais e Rio Grande do Sul

30,34

•

Campanha eleitoral
Paraíba, 242-244
Campanha eleitoral
Recife, Pernambuco, 236-239
Rio Grande do Sul, 205-230
Rio de Janeiro, 232, 233
Diretrizes partidárias
Rio Grande do Sul, 130-133
Eleições, 247-269
Getúlio Vargas
Candidatura, 30, 34-36, 55-84,

87,91-93,101,104,105,107
-115,128,140,168,170,172,
174,182,184,189-191,194,
202,388
Júlio Prestes
Candidatura, 60, 61, 64-66, 69-

72,75,78,84-89,92,94, 115,
129, 140,141, 146, 158, 170,
171, 189,191, 194, 196,200,
202,205,216,218,388
Minas Gerais e Rio Grande do Sul
Acordo, 30, 34
Sucessão presidencial, 1930
Poder Executivo
Intervenção, 101, 104, 105, 107,

115, 128,129,136-152, 157,
165, 166,183, 187-189, 192,
194-200, 205-229, 254, 267,
386,387
Sucessão presidencial, 1934
Getúlio Vargas
Candidaturas, 433, 434
Eleição, 435, 436, 451, 474
Sucessão presidencial, 1937
Almeida, José América
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"O Tempo" (jornal). 215
Trabalho legislativo
Câmara dos Deputados, 524-528
Transformação social, 586
Tribunal Arbitral
Sucessão presidencial, 1922, 23
"A União" (jornal), 344,345,377

u
Uni fi cação pol ltica
Brasil, 442, 443, 447
Rio Grande do Sul, 482-493
Uruguai
Eleições, 266, 267

v
Valois, Georges
Revolução
Classificação, 420
Vencimento
Reajuste
Funcionários, 428, 437-441
Viagem
Getúlio Vargas, 428-431
Júlio Prestes, pres. eleito do Brasil

430

•

Justo, Agustin P., pres. da Argentina,

430
Vice-Presidência da República
Pessoa, João
Candidatura, 92, 93, 174, 325
Vital Soares, gov. da Bahia
Atuação pol ltica, 291-293
"A Voz das Oposições Brasileiras"
(livro), 46

w
Washington Lu ls, Pres. Brasil
Política e Governo
Criticas, 164, 179, 180,275,

319-322,335,379-382
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Bento Gonçalves, 401
Berbert de Castro
Aparte, 144
Bergamini, Adolfo, ver Adolfo
Bergamini
Berger, 640, 643, 644, 646, 647, 648,
649,664,666,667
Bernardes, Arthur, ver Artur Bernardes
Bernardes F ilho, Arthur, ver Artur Bernardes F ilho
Bernardes Sobrinho, 190

Aparte, 151, 190
Bernardes Sobrinho, Joaquim José, ver
Bernardes Sobrinho
Bias Fortes, 573
Aparte, 425
Bittencourt, Clemente Mariani, ver
Clemente Mariani
Bittencourt, Heitor Macedo, ver Macedo
Bittencourt
Bittencourt, Raul Jobim, ver Raul
Bittencourt
Blackstone, 594
Blum, Leon, 533
Bonaparte, 449
Boroh, 318
Borges de Medeiros, 57, 58, 67, 69, 94,
109,112,113,114,118,119,120,
121,122,123,125,127,128,129,
130,131,132,133,136,137,139,
152, 156, 163, 164, 168, 176,179,
188,200,210,223,225,251,271,
284,285,294,305,309,328,335,
400,431,455,456,486,490,514,
519, 573
Boto de Menezes, 573
Aparte, 463, 597, 61 O, 611, 620
Braga, Bonifácio, 209
Braga, Cincinato Cesar da Silva, ver
Cincinato Braga
Braga, Francisco Ferreira, ver Ferreira
Braga
Braga, Odilon Duarte, ver Odilon Braga
Brandão, Silviano, 157
Brandão Filho, Júlio Bueno, ver Bueno
Brandão
Brante, Mário, 143
Brasil, Joaquim Francisco de Assis, ver
Assis Brasil
Brás do Amaral
Aparte, 68
Brito, Felicíssimo Carvalho de, 143,
144, 145,152,157,158,268
Bueno, Antonio Dias da Costa, ver
Antonio Dias da Costa Bueno
Bueno Brandão, 104

709

Aparte, 104, 105
Bunge, 553

c
Cabello, Benjamin, 646
Café Filho, 625
Aparte, 464, 625, 629
Café Filho, João, ver Café Filho
Caiado, Mário de Almeida, ver Mário de
Almeida
Caillaux, 607
Caldas, Percílio Feijó, 209
Calmon, Pedro, ver Pedro Calmon
Calógeras, João Pandiá, ver Pandiá
Calógeras
Câmara, Mário, 478
Camargo, Laudo de, Min, 399, 474,
648,649
Campds, Carlos de, ver Carlos de
Campos
Campos, Frederico Oliveira de, ver
Frederico de Campos
Campos, Sylvio de, ver Sylvio de
Campos
Campos da Paz, 646
Campos Sales, 305, 331
Cândido Pessoa
Aparte, 60, 63, 86, 91, 106, 191,
212,220,255,260,340,345,
347,348,352,363,370,371,
378
Capanema, min., 547
Cardoso, Joaquim Maurício, ver Maurício Cardoso
Cardoso, Maurício Graccho, ver Gracho
Cardoso
Cardoso de Almeida, 77, 270, 276
Aparte, 253, 255, 264, 271, 272,
273,323,324,327,328,330,
331,336,362
Cardoso de Melo Neto, 553
Aparte, 544,553,554,555
Caria~Ten,219,225

Carlos de Campos, 164
Carlos Gomes de Oliveira, 527
Carlos Luz, 618
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Aparte, 542
Carlos Machado, 491
Aparte, 491
Carlos Maximiliano, 596, 622
Carlos Penafiel
Aparte, 101
Carlos Pessoa, 341, 358, 359
Carlos Prestes, 216,475, 564, 588,609,
610,614,615,619,626,627,640,
641,645, 646., 647,648,656,657,
663,666
Carlos Reis
Aparte, 507, 509, 559
Carneiro, Daniel Vieira, ver Daniel
Carneiro
Carneiro, Joaquim América, 197, 198
Carneiro, Levi, ver Levi Carneiro
Carneiro de Mendonça, 462
Carneiro de Rezende, 524, 528
Aparte, 229, 454
Carpenter, prof. 636
Carreira, Carlos Luís, 378
Carvalhal Filho, 151
Aparte, 86, 87, 90, 92, 130, 137,
139, 142, 144, 145, 146, 147,
148,149,150,151,152,153,
155,157,159,160, 161,162,
163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 171' 172, 173, 174, 176,
177, 178
Carvalhal Filho, João, ver Carvalhal
Filho
Carvalho, Álvaro Pereira de, ver Álvaro
Carvalho
Carvalho, Daniel Serapião de, ver Daniel
de Carvalho
Carvalho, Demócrito de, 336
Carvalho, João Simplício Alves de, ver
João Simplício
Carvalho, Júlio Oscar de Novais, ver
Júlio de Novais
Carvalho, Setembrino de, gen, 97, 518
Casado, Plínio de Castro, ver Plínio
Casado
Cascardo, com., 474
Castelo, Viana do, 198, 228, 288

Castilhos, Júlio Prates de, ver Júlio de
Castilhos
Castro, Aloísio de, 210
Castro, José Machado Coelho de, ver
Machado Coelho
Castro, José Valois de, ver Valois de
Castro
Castro, Ramiro Berbert de, ver Berbert
de Castro
Castro Nunes, Juiz, 646, 667
Castro Prado, 573
Cervantes, 464
Cesar Tinoco, 612
Aparte, 612
Chaves, Eloy de Miranda, ver Eloi
Chaves
Chermont, Abel Abreu, ver Abel
Chermont
CincTnato Braga, 72, 426, 427, 467, 573
Aparte, 444, 476
Cipriano Ferreira, 114
Cirilo Júnior
Aparte, 289, 290
Clemente Mariani, 546
Coelho, Levindo Duarte, ver Levindo
Coelho
Coimbra, Estácio de Albuquerque, ver
Estácio Coimbra
Coimbra, Manso de Paiva, 224
Colbert, 535
Collor, Lindolfo· Leopoldo Boecher,
ver Lindolfo Color
Comte, Augusto, 31 O
Constant, Benjamin, 31 O, 315
Continentin,o, Núcio, ver Núcio Continentino
Coolidge, 318
Correa, Manoel Viriato, ver Viriato
Correa
Correa Lima, 353
Cassio, Hermes, 507, 508
Costa, Miguel, 302
Costa, Osvaldo, 619
Costa, Pedro, 164
Costa, Ytúrio Correa da, ver ltúrio
Correa da Costa

Costa Manso, min. 659
Costa Neto, Juiz, 662
Costalat, AI ípio, 552
Cot, Pierre, 473
Coutinho, Nelson, 565, 566
Couto, Henrique José, ver Henrique
Couto
Crespo, Dario Centena, ver Dario
Crespo
Cristiano Machado, 573, 580
Cunha, Araújo, 270
Cunha, Francisco Flores da, ver Flores
da Cunha (Francisco)
Cunha, José Antonio Flores da, ver
Flores da Cunha
Cunha, Maneco, cel., 215,
Cunha Melo, sen, 609, 525, 633, 649,
668
Cunha Vasconcelos
Apart~591,592,594,601,606,

607, 608, 610, 611' 612, 615, 635
Cyrillo Júnior, Carlos, ver Cirilo Júnior
D
Daladier, 473
Daniel Carneiro, 359
Aparte, 98
Daniel de Carvalho, 467, 536, 537, 538,
539,540,543,573
Aparte, 339, 423, 537, 538, 540, 556
D' Annunzio, 449
Dantas, Manoel, gov. de Sergipe, 275,
360
Danton, 466
Dario Crespo, 500, 501, 502, 503, 504,
. 506, 508,509, 510, 511' 513,514,
516,518,519
Aparte,492,504,505,506,507,
508,509,510,511,512,513,
516,517,518
Davis, Jefferson, 572
Déat, 473
De Maistre, 418
Demétrio Ribeiro, 388
Demétrio Xavier, 461
Aparte, 455, 456, 460, 577, 671
Demócrito Rocha, 573
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Aparte, 193, 203
Feliciano Sodré, sen_, 69
Felizardo, 642, 643, 644, 645, 657,
Diniz Júnior, 612, 614
658,665
Aparte, 422, 423, 424, 425, 442,
Félix Bulcão Ribas, 573
525,526,527,534,539,548,
Fernandes, Adalberto, 613,619,643,
550,551,552,554,556,557,
646,647,648,666,667
597,611,61~
Fernandes, Antonio de Morais, 162, 163,
Dino Bueno, 77
195,205,207,208,209,210,212,
Dodsworth Filho, Henrique de Toledo,
213,214,215,216,217,219,221,
ver Henrique Dodsworth
222,223,225,226,227,228
Dolo r de Brito, 246
Fernandes, Eduardo, 353
Aparte, 246, 251, 252, 258, 262,
Fernandes, Raul, ver Raul Fernandes
263,264,268
Fernandes Lima, 573
Domingos Velasco, 531,573,609,614,
Fernandes Távora
615,616,617,625,626,627,628,
Aparte,537, 545,552,576
630,636,638
Ferreira Cypriano, ver Cypriano Ferreira
Aparte, 484
Ferreira Braga
Dostoiewski, 523
Aparte, 167
Drummond, Albertino Ferreira, ver AlberFigueiredo Rodrigues
tina Drummond
Aparte, 470, 539, 540, 555
Duarte Dantas, 287, 289, 354, 356, 363
Flávio Ribeiro
Duque de Moruy, 449
Aparte,295,296,298,299,300,
E
324,325,326,330
Efigênio de Sales
Florêncio
de Abreu, 191
Aparte, 261
F:loresdaCunha,61, 108,109,111,
Elói Chaves, 134, 135,275,327,361
114,124,131,159,176,434,443,
Aparte, 73, 74, 90, 96, 134, 184,
454,455,478,482,483,484,485,
185,186,255,258,259,263,
486,487,488,489,490,491,492,
264, 269
493,498,515,519,520,521,632,
Epitácio Pessoa, 79, 188, 271, 307, 350,
633
357,368,369,370
F Iores da Cunha, Francisco
Ernesto, Pedro, 478
Aparte, 73, 116, 125, 126, 142, 146,
Espínola, João, 336, 337, 342, 343
159,163,169,178,246,251
Estácio Coimbra, 61, 84, 85, 86
Floriano, 569
Esteves, Emílio Lúcio, 216
Fonseca, Hermes Rodrigues da, 56
Evaristo, Inácio, 336, 337, 338, 339,
Fonseca, Manoel Deodoro, 305, 306,
341,342,344,347,348,353
F
497
Fagundes, Amantino, 502
Fontes Júnior, 277, 301, 308,317, 320,
321
Fanfa Ribas, 172,514
Aparte, 515,519
Aparte, 286, 288, 289, 293, 294,
Faria, João de, ver João de Faria
297,301,302,305,306,307,
Faria, Juvenal Lamartine de, ver Juvenal
308,309,310,311,312,313,
Lamartine
314,315,316,317,318,319
Faria, Raul de, ver Raul de Faria
Fontes Júnior, Antonio Martins, ver
Faria Souto
Fontes Júnior
Aparte, 576
Deschanel, Paul, 603
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Fontoura, João Guedes da, ver Guedes
da Fontoura
Fontoura, Oscar Carneiro, ver Oscar
Fontoura
Francisco Antunes, 507
Francisco Campos, 106, 112, 189, 190,

424
Francisco Morato, 461
Aparte, 70
Francisco Peixoto
Aparte, 190, 289, 293, 295, 346
Francisco Pereira
Aparte, 474
Francisco Rocha
Aparte, 136, 137
Francisco, Afrânio de Mello, ver Afrânio
de Mello Franco
Franco, Dolor de Brito, ver Dolor de
Brito
Frederico Campos, 246
Aparte, 245, 246
Freire de Andrade
Aparte, 562
Freitas, Honório, 646, 666
G
Galiez, Vicente de Paula,
Vicente
Galiez
Garibaldi, 70
Geraldo Viana
Aparte, 66

ver

Getúlio Vargas, 56, 57, 58, 59, 60, 61,

63,64,65,66,67,69, 70, 71, 74,
75, 76, 77, 78,83,84,85,87,89,
91, 92, 93, 101, 104, 105, 107, 108,
109,110,111,112,114,115,121,
127, 128, 133,140, 146, 156, 159,
164, 166, 168, 169, 170, 172, 174,
182, 188, 189, 190,191, 195, 199,
201,202,217,219,220,223,228,
229,232,233,236,238,242,247,
248,250,258,259,264,265,306,
309,312,317,325,344,388,421,
426,431,432,436 .. 438,439,440,
444,449,450-463,467,470,471,
474,475,479,482,485,493,497,

498,522,558,562,564,565,568,
588,625,628,630,633,636,669
Ghioldi, 643, 648
Gil, 228
Gilberto Amado, 360
Aparte, 256
Glicério Alves, 502, 516
Góis, Coriolano de, Chefe de Polícia,

173, 188, 192, 199
Góis Monteiro, Gal, 437, 438, 439
Gomes, Eduardo, 572
Gomes, Frederico Carlos, 114
Gomes, João, Gim, 474, 627, 648
Gomes, Wenceslau Brás Pereira, ver
Wenceslau Brás
Gomes Carneiro, 69
Gordo, Silva, 145, 146, 147, 148, 203
Gracho Cardoso, 275, 360
Grott, Manoel, 222, 223
Guanabara, Alcindo, ver Alcindo Guanabara
Guedes, Henrique Jorge, ver Henrique
Jorge Guedes
Guedes da Fontoura, 439, 440
Guerra, Lahyre, 515
Guimarães, Honório, 647
Guimarães, João Antonio de Oliveira,
ver João Guimarães
Guimarães, Protógenes, alm, 627
Gurjão, Raphael Fernandes, ver Rafael
Fernandes
H
Henrique Couto
Aparte, 463
Henrique Dodsworth, 467, 496, 536,

573
Henrique Jorge Guedes, 573
Herectiano Zenaide
Aparte, 545
Hermes da Fonseca, 303, 331, 387, 563
Herrioto, 161,473, 480
Hipólito Rego, 573
Hitler, 417
Homero Pires,
Aparte, 142
Honório, 648

713

Horácio, 655
Hovey, 571
Hughes, 572
Hugo Napoleão,
Aparte, 99, 248, 291, 297
Humbert, Charles, 607
I

lgarzábal, sen. argentino, 598
lrineu Machado, 177
Aparte, 259, 260
IHrio Correa da Costa, 573
J
Janus, 360
João Alfredo, 41 O
João Carlos, 481, 483, 484, 486, 487,
488,489,490,492,493,495,498
Aparte, 443, 462, 463, 464, 470,
483,484,485,486,487,488,
489,492,493,494,500,503,
504,515,518,520,536,537,
538,539
João Cleofas, 546, 553
Aparte, 540, 545, 546, 547, 553,
554
João· de Faria
Aparte, 88, 139, 140, 144, 145
João Guimarães, 461
João Mangabeira, 67, 177, 467; 573,
608,609,610,611,613,614,615,
616,617,618,619,620,621,623,
624,628,629,636,638,640,641,
642,643,644,645,646,647,648,
649,650,651,658,663,664,665,
666,667
João Pessoa, 272, 273, 274, 275, 276,
277-287, 289, 290,292-299, 303,
304,305,317,322,324-331,335339,341-352,354,356-367,370,
371,376,377,378,379
João Pinheiro, 145
João Santos
Aparte, 129, 381
João Simplício, 541, 545, 553, 554,
555
JoãoSuassuna, 285,299,336,337,339,
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340,342,347-359,366
João Vilasboas, 604
JoaquimNabuco,410
José de Alencar, 239
José Américo, 466, 545, 672
José Augusto, 462, 647, 666
Aparte, 422, 435,451,462,464
José Augusto, sen., 67
José Bonifácio, 58, 59, 93, 273
Aparte, 87, 88, 89, 93, 107, 111.
112,116,145,150,151,153,
159, 182. 185, 186, 187. 189.
190,202,206,207,208,209,
210,211,213,214,215,216,
217,220,221,226,229,276,
325,326,327,339,356-358,
360,370,371,376,379,380
José Malcher, 462
José Muller,
Aparte, 524, 525, 526
José Pereira, 273, 274, 275,
277-282,285-289,298,301,304,
342,343,345-350,352,356,357,
361-365,367,368,369,371,377,
379
Juarez Távora, 463
Júlio de Castilhos, 56, 108, 156, 158,
159, 161, 268,295,310, 313,317,
319,321,373,379,387,388,432
Júlio de Novais
Aparte, 417,441,478
Júlio Ptestes, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 69,
70, 71, 73, 75, 78,84,85,86,88,
89, 92, 93, 94,104, 115, 127, 133,
141,146,148,157,158,161,170,
171,191,189,194, 19~ 196,20~
212,213,216,219,247,250,258,
263,264,269,306,319,338,370,
388,430,436,456
Justo, Augustin P., gen, 430
Juvenal Lamartine, 163
Juvenal, Henri de, 535
K

Kelly, José Eduardo Prado ver Prado
Kelly

Kerenski, 418
Konder, Adolpho, ver Adolfo Konder
L
Labarthe, 213,215,218
Lacerda, Paulo de, 623
Laerte Setúbal
Aparte, 521, 573
Lago, Pedro Francisco Rodrigues do, ver
Pedro Lago
Lampião, 362
La Pollette, 318
Laurindo Lemgruber, 461
Aparte, 474
Lavai, 535
Leal, Aurelino de Araújo, ver Aurelino
Leal
Lavisse, 535
Leão, Eurico de Souza, ver Souza Leão
Leão X, 385
Leão Teixeira, 147
Leirada, 84
Leite Aureliano, ver Aureliano Leite
Lemgruber Filho, Laurindo, ver Laurindo Lemgruber
Lemos, 219
Lemos, Rodolpho, 225
Lemos Bastos, Juiz, 662
Lênine, 417,629
Levi Carneiro, 621
Levindo Coelho, 573
Lima, Antonio Augusto de, ver Augusto
de Lima
Lima, Clóvis de Araújo, 644, 666
Lima, Felipe Moreira, cel, 643, 644,
645,650,651,665
Lima, José Frazão Medeiros, 368
Lima, José Pereira, ver José Pereira
Lima, Josias de Araújo, 646, 647, 666
Lima, Osvaldo, ver Osvaldo Lima
Lima Sobrinho, Alexandre José Barbosa,
ver Barbosa Lima Sobrinho
Lincoln, 569
Lindolfo Color, 201,210,486
Aparte, 206,207,209,210,211,
213,214,218,220,222, 224,

225,226,228
Lindolfo Pessoa
Aparte, 70,130,131,145,152, 175
Lino Machado, 478
Aparte, 478
Lira, 353
Lira, Júlio, 282, 336, 337,338, 339,
341,342,344,347,348
Lobo, Luiz Henrique de Souza, 196,
205
Lopes, lldefonso Simões, ver Simões
Lopes
Lopes, Rony, 516
Lopes Neto, 661
Luiz XIV, 385, 673
Luís Viana, 573
Lunautshrski, 422
·Luz, Carlos Coimbra da, ver Carlos Luz
Luz Pink
Aparte, 70
Luzardo, João Baptista, ver Baptista
Lusardo
M
MC Adoo, 318
Macedo, Homero, 92
Macedo Bitencourt, 573
Macedo Soares, 198, 199,451,452,
456
Machado, Caio, 662
Machado,Christiano Monteiro, ver
Christiano Machado
Machado, lrineu de Mello, ver lrineu
Machado
Machado, João Carlos, ver João Carlos
Machado, Jorge, 616
Machado, José Gomes Pinheiro, ver
Pinheiro Machado
Machado, Lino Rodrigues, ver Lino
Machado
Machado, Raul, juiz, 659, 662
Machado Coelho
Aparte, 64, 67, 69, 70, 73, 74, 76,
90,91,95,96, 192,193,201,229
Machado Filho, Alexandre Marcondes,
ver Marcondes Filho
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Maciel, Francisco Antunes, ver Francisco Antunes
Madariaga, 447
Magalhães Agamenon Sérgio de Godoi,
ver Agamenon Magalhães
Magalhães, Plínio Pompeu de Sabóia,
ver Plínio Pompeu
Magalhães de Almeida, 66
Magalhães Barata, maj.. 462
Maia, Godofredo, 365
Maia, Sérgio, cel., 347,348
Maia, Ubaldo Ramalhete, ver Ubaldo
Ramalhete
Malvy, 607
Mang,642,643,645,646,657,664,
665,666
Magab, 657
Mangabeira, Francisco, 613,646
Mangabeira, João, ver João Mangabeira
Mangabeira, Octávio, ver Octávio Mangabeira
Manoel Duarte, 461
Manoel Vilaboim. 63, 83, 84, 85, 86,
133, 148, 162, 163, 176, 184, 186,
195,255,606
Aparte,57,63, 71, 74, 75, 77,81,
82, 83, 85, 86, 88, 90, 91' 115,
133, 135, 140, 141, 142, 143,
144, 146, 147, 148, 149, 150,
151,155,157,159,160,161,
162, 163, 164, 166, 170, 171'
173, 174, 179, 180, 1,83, 184,
186,187,188,193,196,254,
255,260,261,268
Manoelito Moreira
Aparte, 64
Marcondes Filho
Aparte, 58, 59, 60
Marinho, Chico, 210
Mário, sen. romano, 569
Mário de Almeida, 573
Marques, Lindolfo Pessoa da Cruz, ver
Lindolfo Pessoa
Marques, Plínio, ver Plínio Marques
Marquet, 473
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Marrey Júnior, 461
Martin, 596
Martins, Gaspar da Silveira, ver Silveira
Martins
Martins, José Júlio Silveira, 195, 212,
213,214,215,217,218,227,228
Martins Veras
Aparte, 451, 566, 567
Massa, Antonio, 353
Mata, Mário da, 516
Matos Peixoto, 63, 161
Maurício Cardoso, 114,437,455,486,
487,490,636
Maurício de Lacerda, 270, 295, 331
Aparte,247,248,271,288,292,
302,303,304,314,320,323,
324,325,328,329,330,331,
332,336,355
Maurício de Medeiros
Aparte, 198
Medeiros, 642, 645, 665
Medeiros, Antonio Augusto Borges de,
ver Borges de Medeiros
Medeiros, Maurício de Campos, ver
Maurício de Medeiros
Meireles, llvo, 609,610,614,615,616,
619,621,625,627,629,640,641,
642,643,645,646,647,648,649,
650,656,658,663,664,665,666,
667
Mello Netto, José Joaquim Cardoso de,
ver Cardoso de Melo Neto
Melo, Esdras Alves de, 616,617
Mendes Pimentel, 247
Menezes, Antonio Botto, ver Boto de
Menezes
Milligan, 571, 572
Miranda, 647,648
Miranda Neto, José, 199
Miranda Rosa
Aparte, 69
Moisés, 288
Moliére, 468
Montaigne, 417
Monteiro, Ignácio Evaristo, 281, 282

Moraes, Alberico Dias de, ver Alberico
de Morais
Morais, J, 642, 643, 665
Morais Andrade, 599, 600, 622
Aparte,598,599,600
Morais Barros, 461
Aparte,69, 70,140,155,169,172,
193
Morato, Francisco Antônio de Almeida,
ver Francisco Morato
Moreira, Manoelito, ver Manoelito
Moreira
Moreira, Roberto, ver Roberto Moreira
Moreira Lima, cel., 463, 474
Moses, H., 612
Mota Lima, 573, 626
Moura, Francisco Peixoto Soares de, ver
Francisco Peixoto
Mourão, Abner, ver Abner Mourâ'o
Muller, Filinto, cap. 574
Mussolini, 417
N

Napoleão, 401
Neiva, Arthur, ver Artur Neiva
Nelson de Sena, 155
Aparte,87, 154,160,163,165,
205
Nereu Ramos, 463
Aparte, 248, 293, 294, 308,314,
340,341
Neves, Eurico de Andrade, gal., 176
Nicolau, Odilon, 287, 364
Nicolau Vergueiro, 330
Aparte, 330
Niemeyer, 399
Nilo Peçanha, 456,624
Nitti, 473
Nogueira Penido
Aparte, 524
Núcio Continentino
Aparte, 247

o

Odilon Braga
Aparte,64, 74,85,86,87,89,91,
137, 141

Oeste, Henrique, cap. 636
Olegário Maciel, 394
Oliveira, Armando Sales, 470
Oliveira, Carlos Gomes de, ver Carlos
Gomes de Oliveira
Oliveira, Glicério Alves de, ver Glicério
Alves
Oliveira, Joâ'o Alfredo Correa de, ver
João Alfredo
Oliveira, João Cleophas de, ver Joâ'o
Cleofas
Oliveira, Otávio, 212
Oliveira, Pery de, 214,215
Oliveira, Sérgio Ulrich de, ver Sérgio
de Oliveira
Oliveira Sobrinho, Pedro de, 173
Orlando, 595
Orrei, 623
Ortigão, Ramalho, 310
Oscar Fontoura, 459, 460, 473
Oscar Soares, 281, 282, 283, 370
Aparte, 282, 283, 288, 293, 337,
338,339,340,341,343,344,
345,346,359,368,369,370,
371
Osvaldo Aranha, 56, 76, 112, 113, 228,.
334,454,479,511,544,550,552,
556
Aparte, 436
Osvaldo Lima
Aparte, 484
Otacílio de Albuquerque, 349, 350,
351,355,356
Otávio Mangabeira, 67,450,494,529,
530,573
Aparte,430,436,474,493,494,
530,565,568
Otávio da Silveira, 609, 616, 617, 628,
629,630,638,640,642,644,645,
646,647,648,651,652,656,657,
658,663,665,666,667
Otelo Rosa, 114
p

Pádua Sales, 77
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Paim, Antonio Bathar, 125, 126, 136
Paim, Elisiário, cel., 169
Paim, Firmino, gal., 169, 356, 395
Paim Filho, 516
Pandiá Calógeras, 425
Paranhos Júnior, José Maria da Silva, ver
Barão do Rio Branco
Pasqualini, Alberto, 459
Passos, Sezefredo, min. da Guerra, 132
219,228
Peçanha, Nilo, ver Nilo Peçanha
Pedro Aleixo, 578, 579, 593, 604
Aparte,579,593,633,634,636
Pedro Borges, 502,503, 504, 506
Aparte, 197
Pedro Calmon, 573
Aparte, 612,_ 614
Pedro da Costa, 361
Pedro Lago, 291, 573,619
Aparte,461,621,650
Pedro Rache
Aparte,530,557,561
Pedro Vergara
Aparte, 500,501,506,507,512,
514,515,516,517
Peixoto, Ernani do Amaral, ver Amaral
Peixoto
Peixoto, Floriano, 610
Peixoto, José Carlos de Mattos, ver
Mattos Peixoto
Pena,. Afonso Augusto Moreira, ver
Afonso Pena
Penafiel, Antonio Carlos, ver Carlos
Penafiel
Penido, Antonio Máximo Nogueira, ver
Nogueira Penido
Penteado, Heitor, 274
Pereira, Adalberto, 212
Pereira, Agostinho, 648
Pereira, Joaquim América Carneiro, 210
Pereira, Lafayete Silveira Martins Rodrigues, 196, 206, 223
Pereira, Manoel dos Santos, 618
Pereira Braga, juiz, 662
Pereira de Rezende,

718

Aparte, 171
Péricles, 385
Pessoa, gen., 642, 643, 644, 645, 664
Pessoa, Antonio, 359
Pessoa, Cândido, ver Candido Pessoa
Pessoa, Carlos da Silva, ver Carlos Pessoa
Péssoa, Epitácio da Silva, ver Epitácio
Pessoa
Pessoa, João, 92, 93, 133, 174, 188,
189,202,232,233,236,238,242,
370
Pessoa de Oueiroi
Aparte, ·191 , 202
Pestana, Augusto, ver Augusto Pestana
Pickwick, 439
Pierre, Eugêne, 596, 603
Pilla, Raul. ver Raul Pila
Pinedo, Francisco, 549
Pinheiro Chagas, 434, 573
Aparte,455,456,478
Pinheiro Machado, 56, 57, 67, 69, 115,
224,225,387,388
Pinho, José Wanderley de Araújo, ver
Wanderlei Pinho
Pinto Ariosto, ver Ariosto Pinto
Pinto, Edmundo Barreto, ver Barreto
Pinto
Pinto, Edmundo da Luz, ver Luz Pinto
Pinto Amando, 210,212
Pirandello, 203,204
Pires, Homero, ver Homero Pires
Pires, Salvador, 158
Pires de Albuquerque, 399
Pires Ferreira, marechal, 67
Plínio Casado, 308
Aparte, 308
Plínio Marques, 62, 100, 106
Plínio Pompeu, 617
Plínio Salgado, 113
Poincaré, Raymond, 161
Pompeu, Walter, cap. 643, 650, 651,
665
Ponson du Terrail, 230
Pontes de Miranda, 599
Potiguara, 215

Prado, 657
Prado, Cid Bierrembach de Castro, ver
Castro Prado
Prado Kelly
Aparte, 423,612
Prestes, Luiz Carlos, ver Carlos Prestes
Prudente de Moraes, 268, 305

o

Queiroz, lnnocêncio de, 313
Queiroz, Francisco Pessoa de, ver Pessoa
de Queiroz
R
Rafael Fernandes, 567, 575
Rafael de Menezes, 573
Ramos, Nereu, ver Nereu Ramos
Rangel, Sylvio da Fontoura, ver Sílvio
Range I
Ráo, Vicente, prof., 598, 620, 638, 640,
663
Raskolinkoff, 523
Raul Bitencourt
Aparte, 196,508, 513,515,519
Raul de Faria
Aparte,93,211,212,213,220,
221,224,227
Raul Fernandes,449,450,451,452,
453,454,457,458,459,468
Aparte, 451, 452, 473
Raul Pila, 400, 486, 490, 491, 516, 585
. Raul Sá, 62
Rebora, Juan Carlos, 597
Rego, Hyppolito, ver Hipólito Rego
Rego, Pedro da Costa, ver Pedro da
Costa
Rego Barros, 62, 100,219,573,642,
650
Rego Neto, Hugo Napoleão do, ver
Hugo Napoleão
Rt;Jjs, Carlos Humberto, ver Carlos Reis
Reis, Malvino, 566
Renan, 116
Renato Barbosa
Aparte, 519
Rezende, José Augusto Pereira de, ver
Pereira de Rezende

Rezende, José Carneiro de, ver Carneiro
de Rezende
Ribas, Félix Bulcão, ver Félix Bulcão
Ribas
Ribas, Gomercindo Taborda, 69
Ribas, João Fanfa, ver Fanfa Ribas
Ribas Carneiro, juiz, 646
Ribeiro Júnior, 544, 547
Aparte,474,476,542,543
Rippoll, Waldemar, 500, 501, 502, 503,
504,505,507,510,511,512,513,
515,516,517,519,522,523
Roberto Moreira, 205,217,220,226,
270,271,273,275-278,285,286,
288-290, 295-297' 334-336,
341-343,350,354,356,358,361,
363,364,366-368,371,374,376,
382,465,592,593
Aparte, 122, 125, 153, 154, 156,
164, 165, 166, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193,
194,195,196,197,202,272,
296,297,361,362,367,369,
372,375,454,457,460,465,
466,467,484
Rocha, Adelmar Soares da, ver Adelmar
Rocha
Rocha, Aristides, ver Aristides Rocha
Rocha, Demócrito, ver Demócrito
Rocha
Rocha, Francisco, ver Francisco Rocha
Rocha, Manoel Andrade, 207
Rodrigues, Félix Romagueira, 510
Rodrigues, Joaquim, cel., 215,216
Rodrigues, José Antônio de Figueiredo,
ver Figueiredo Rodrigues
Rodrigues Alves, 41 O
Rodrigues Alves Filho, 164, 275,361
Aparte, 165
Rojas, Ricardo, 466
Roland, Madame, 305
Romagueira, Pedro, 502, 509, 510
Rosa, Manoel de Miranda, ver Miranda
Rosa
Rosa, Othelo, ver Otelo Rosa
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Rossi, 594
Rousseau, 446
Roxo, Ivo, 195,206,212,215,218,
223,226
Ribeiro, Demétrio Nunes, ver Demétrio
Ribeiro
Rui Barbosa, 67,.68, 143, 156, 178,
184,185,237,263,264,271,274,
307,323,375,414,445,563,573,
596,600,604,607,610,637,671,
673

s
Sá, Alfredo de, 162
Sá, Francisco, min., 538
Sá, Raul de Noronha, ver Raul Sa
Saenz Pef'ía, 267
Saldanha, Sinval, 114
Sales Filho, 415, 556
Aparte,415,556, 558
Salgado, Plínio, ver Plínio Salgado
Salles, Ephigênio Ferreira de, ver
Efigênio de Sales
Sampaio, A Ide Feijó, ver A Ide Sampaio
Sampaio Correa, 573, 626
Aparte, 441
Sampaio Dória, prof., 467, 468, 595
Sant'Anna, Álvaro José, 219
Santos, Arthur Ferreira dos, ver Artur
Santos
Santos, Carlos Maximiliano Pereira dos,
ver Carlos Maximiliano
Santos, Joâ'o Pedro dos, ver João Santos
Sarmiento, 421
Seabra, 573,610
Seabra, José Joaquim, ver Seabra
Sedan,449
Senna, Nelson Coelho de, ver Nelson de
Se na
Sérgio de Oliveira, 146
Setúbal, Laerte, ver Laerte Setúbal
Siegfried, André, 316,318,428, 552
Silva, 645, 657, 665
Silva, Adão Appolinário, 209
Silva, Couto e, maj., 195
Silva, Florêncio Carlos de Abreu e, ver
Florêncio de Abreu
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Silva, Francisco Pereira da 661
Silva, João Pinheiro, ver J~ão Pinheiro,
145
Silva, José Bonifácio de Andrada e ver
José Bonifácio
'
Silva, Pedro Borges da, ver Pedro Borges
Silva, Rafael de Menezes, ver Rafael de
Menezes
Silva Filho, Erico Feio, 209
Silveira, 657, 658
Silveira, Octávio da, ver Otávio da
Silveira
Silveira Martins, 56, 387
Sílvio de Campos
Aparte, 73,85,86,87,91,92,93,
98,99, 123,126,138,142,144,
146, 149,152, 154, 155,156,
159, 162,163,169, 171,172,
248,249,260,291,294,301,
302,303
S(lvio Rangel
Aparte, 325
Simões F ilho, 67
Aparte,55,67,68, 77, 79,105,
106,107,292
Simões Filho, Ernesto, ver Simões Filho
Simões Lopes, 591
Aparte, 177, 188, 189
Simon, Henri, padre, 447
Sinhô, Manoel Rodrigues, 368
Smith, AI., 318
Soares, Alcides Flores, ver Alcides
Soares
Soares Asdrúbal Martins, ver Asdrúbal
Soares
Soares, Oscar, ver Oscar Soares
Soares, José Carlos Macedo, ver Macedo
Soares
Soares, Vital Henrique Batista, ver Vital
Soares
Sobreira, Elísio, 282,347,350,356
Sodré, Feliciano, ver Feliciano Sodré,
senador
Sousa, Seraphim Santos, 210
Sousa, Vitalino, 501, 503
Sousa Castro

Aparte, 261
Sousa Costa, min., 553
Sousa Filho
Aparte,58,59,60,61,62,63,64,
65,66,67, 72, 75, 76,94,95,
96,97,98,99, 119,120,121,
122, 124, 125, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135,
138, 139,141,146, 147,149,
151,155,158, 159, 161., 162,
163, 164, 168, 169, 172, 173,
175, 176, 177, 178, 179, 188,
189, 191, 193, 195, 197, 198,
199,200,201,202,203,204
Sousa Leão, 565, 573, 576
Aparte,362,455,478,483,484,
485,539,544,555,565,566,
576,592,593,611,615,618,
627
Souto, Carlos de Faria, ver Faria Souto
Souto Filho
Aparte, 291
Souto Filho, Antonio, ver Souto Filho
Souza, Belizário Augusto Soares de, ver
Belizário de Sousa
Souza, Washington Luis Pereira de, ver
Washington Luís
Souza Filho, Manoel Francisco de, ver
Sousa Filho
Stendhal, 670
'Suassuna, Antonio, cel., 347, 348, 349,
352,359
Suassuna, João, ver João Suassuna
T
Taine, 632
Tavares, Oscar, 198, 211, 212,213
Tavares Cavalcante, 320, 326, 330, 359,
361
Távora, Manoel do Nascimento Fernandes, ver Fernandes Távora
Teixeira, Edgard, 158
Teixeira, Leão, ver Leão Teixeira
Teotônio Monteiro de Barros, 452
Aparte, 452
Thiers,412

Tinoco, Cesar Nascente, ver Cesar
Tinoco
Tolero, 77
Torres, Acúrcio Francisco, ver Acúrcio
Torres
Tostes, Miguel, 223
Trotsky, 418
Truda, Francisco de Leonardo, 127, 128
Tubino, João Ascânio Moura, ver
Ascânio Tubino

u

Ubaldo Ramalhete, 573, 620
Aparte, 537, 554

v
Valdomiro Magalhães, sen., 604, 605
Valladares, Francisco de Campos, ver
Francisco Campos
Valois, Georges, 420
Valois de Castro
Aparte,88,89,90,97
Vargas, Getúlio Dornelles, ver Getúlio
Vargas
Vellasco, Domingos Neto de, ver
Domingos Velasco
Veras, Francisco Martins, ver Martins
Veras
Vergara, Pedro, ver Pedro Vergara
Vergueiro, Nicolau de Araújo, ver
Nicolau Vergueiro
Viana, Fernando de Melo, gov., de
Minas Gerais, 76, 112, 115, 144, 199
Viana, Oliveira, 127, 316
Vianna, Geraldo, ver Geraldo Viana
Vianna, Luiz, ver Luis Viana
Vicente Galiez
Aparte, 525
Vidal, Adernar, 337, 338
Vieira, Alberto Álvares Fernandes, ver
Alberto Álvares
Vieira, Antonio, padre, 393, 604
Vieira Marques,
Aparte, 591
Vila, Eurybíades Dutra, 209, 210
Villaboim, Manoel Pedro, ver Manoel
Vilaboim
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Villars, mal., 673
Villasboas, João, ver João Vilasboas
Viotti, Policarpo, 157
Viriato Correa, 126
Aparte, 73, 76,86,89, 119,120,
122, 123, 125, 126, 131, 132,
136, 138
Vital Soares, 291, 292, 293, 338

w

Waldemar Ferreira, 621, 627
Aparte, 621
Wanderlei, gen., 530
Wanderlei Pinho
Aparte,68, 73,258,261,489,
506,507
Washington Lu(s, 56, 59, 60, 63, 65,
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76, 77, 78,87, 104,109,110,134,
140,141,142,147,158,164,173,
174,178,192,194,200,201,219,
254,288,289,293,294,299,307,
321,322,331,335,360,374,375,
377,379,382,395,430,431,436,
437,494
Welles, Sam ., 439
Wells, 473
Wenceslau Brás, 56, 188, 189,387
Whitaker, José Maria, 532
X
Xavier, Demétrio, 316

z

Zenaide, Herectiano, ver Herectiano
Zenaide
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